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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 25/01 Ob-53818
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska c. 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne na-
prave Vrzdenec (500 PE).

7. Pogodbena vrednost: 38,037.363,06
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,003.747,40 SIT in 38,037.363,06
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

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

Ob-53672
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup in postavitev
CT aparata (spiralni CT aparat “dual”,
dodatna ravna miza za načrtovanje ob-
sevanja “exact table top”, CT injector,
delovna postaja s programsko opremo,
suhi lasertski printer, DICOM 3.0 kom-
patibilen, pripomočki za nastavitev in fik-
sacijo bolnikov, rekonstrukcija in pripra-
va prostora za CT, ter priprava koman-
dnega protora z vsemi povezavami), tri-
dimenzionalni (3D) načrtovalni sistem
(računalniški načrtovalni sistem z dve-
ma delovnima postajama z UNIX opera-
cijskim sistemom “programska in stroj-
na oprema”, 3 delovne postaje za pri-
pravo fizikalnih izračunov in virtualno si-
mulacijo: PC platforme, PC postaja za
pregled obsevalnih planov, laserski si-
stem za pozicioniranje bolnikov na CT
aparatu s kontrolno enoto, programska
oprema za intenzitetno modulirano ra-
dioterapijo, potrebne licence in vmesni-
ki “DICOM 3, DICOM RT, RTP exchange”,
3D računalniško vodeni vodni fantom z
detektorji, laserski filmski denzitometer,
elektrometer, sistem za in-vivo dozime-
trijo z diodami, detektor za kontrolo si-
metrije obsevalnih polj).

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, Zaloška 2, Ljubljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: konec avgusta – za-
četek septembra 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: On-
kološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljublja-
na, kontaktna oseba: Rudolf Vardijan, univ.
dipl. ekon., tel. 01/431-02-71.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-53711
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 112, 4270 Jesenice, faks 04/586-16-96.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila in medicinski
pripomočki.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-
senice.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: oktober/novem-
ber.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Vo-
dja UGS, Zdravko Malnar, univ. dipl. prav.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 35101-16/01 Ob-53712
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ul. 2, 3270

Laško.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba GOI del
šolskega objekta z vrtcem in telovadni-
co OŠ Debro v Laškem ter zunanjo ure-
ditvijo.

4. Kraj dobave: Laško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: začetek meseca sep-
tembra 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Pro-
plus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, tel.
02/250-41-11, faks 02/250-41-35, Bojana
Sovič.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 8. 2001.

Občina Laško
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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

Popravek
Ob-53822

V javnem razpisu za nakup računalniške
opreme, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 57 z dne 10. 8. 2001, Ob-53371, se
10. točka popravi in se pravilno glasi:

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponubene vrednosti.
Vzorec bančne garancije se nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-53622
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 39.400
ton navadne pšenice (Triticum Vulgare)
letnik 2001, ki se dobavi po sklopih:

– 20.000 ton za skladišči na Dolenjskem
(širša okolica Novega mesta),

– 9.400 ton za skladišči v Ljubljani,
– 10.000 ton za skladišči na Štajerskem

(širša okolica Celja).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
kakovost pšenice mora ustrezati najmanj na-
slednjim vrednostim:

– hektoliterska teža: najmanj 76 kg/hl,
– surove beljakovine: najmanj 12%,
– vlaga: največ 14%,
– sedimentacijska vrednost: najmanj 35,
– padajoče število: najmanj 250,
– primesi: največ 6% (sito 2 mm),
– brez naklitih zrn, brez plesni in neoku-

žena z živimi škodljivci (žižki) ter brez pesti-
cidov in strupenih snovi,

– največ 1 ppm plesni VOMITOXIN;
Ob prevzemu se neto količina pšenice

preračuna na 13% vlage in 2% primesi.
(c) Najmanjša ponujena količina je 5.000

ton pšenice za posamezen sklop. Ponudnik
lahko predloži ponudbo za:

– dobavo celotne količine 39.400 ton
pšenice (ponudba mora biti pripravljena lo-
čeno za vsak sklop posebej) ali

– za več sklopov ali
– za posamezen sklop ali za del posa-

meznega sklopa.
Komisija bo ocenjevala in vrednotila vsak

sklop posebej.
Po ocenitvi ponudb Zavod RS za blagov-

ne rezerve sklene pogodbo z enim ali več
ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo po-
nudb.

4. Kraj dobave: skladišča Zavoda RS za
blagovne rezerve v Republiki Sloveniji (Do-
lenjska, Ljubljana in Štajerska).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanja dobave: od da-
tuma veljavnosti pogodbe do najkasneje
31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve, 1000
Ljubljana, Dunajska 106/VII oziroma VIII, tel.
01/58-97-300.

Kontaktna oseba: Dušan Šelih (tel.
01/58-97-327).

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo zainteresirani ponudniki dvignejo s po-
trdilom o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 5.000 SIT, plačanih z
virmanom na žiro račun Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana, s
pripisom “Javni razpis za dobavo pšenice”
ali pri blagajni Zavoda RS za blagovne re-
zerve. Znesek plačila razpisne dokumenta-
cije vključuje 19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici
s pripisom “Ponudba za dobavo pšenice –
Ne odpiraj!”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 9. 2001 ob 11.
uri, v prostorih Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, sejna
soba VII nadstropje v Ljubljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 31. 10. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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 po-
nudnik za ugotavljanje finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih:

01. da ima št. dni blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (zap. št.
6 v obrazcu BON 2, št. 5 v obrazcu BON 3
oziroma potrdilo poslovne banke); da so
njegovi prihodki od prodaje v zadnjem bi-
lančnem obdobju enaki ali večji od vrednost
ponudbe (zap. št. 8 v obrazcu BON 1, zap.
št. 11 v BON 3 in zap. št. 13 v obrazcu
Podatki iz bilance uspeha);

02. plačilni rok: najmanj 30 dni;
03. da dostavi pšenico: fco skladišča

Zavoda RS za blagovne rezerve najkasneje
do 31. 10. 2001;

04. kakovost pšenice mora ustrezati naj-
manj v točki 3.b opredeljenim vrednostim;

05. da predloži seznam najmanj treh na-
kupov ali prodaj pšenice v zadnjih treh letih,
ki morajo biti večje od 5.000 ton;

06. da predloži podatke o številu zapo-
slenih in kadrovski strukturi;

07. da predloži potrdilo o poreklu blaga
in letniku pridelave;

08. da predloži izjavo o varnosti v skladu
z zakonom o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/99);

09. da predloži ustrezno bančno garan-
cijo za resnost ponudbe in izjavo banke, da
bo dobil garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z rokom zapadlosti najmanj 14 dni
po preteku roka za izpolnitev pogodbenih
obveznosti.

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 11. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
1. merilo = cena 87%,
2. merilo = kakovost 10%,
3. merilo = ponujena celotna količina

3%.
Končna ocena posamezne ponudbe bo

izračunana po naslednji formuli:
ocena = cena (1- (Σmeril 2,3 v % / 100))
(izbrana je ponudba, ki doseže najnižjo

oceno)
Kakovost pšenice:
– količina surovih beljakovin (pogoj 12%)

Količine surovih Merilo v %
beljakovin v %

12,1–12,5 2
12,6–13 3
13,1–13,5 4
nad 13,5 5

– padajoče število (pogoj 250)

Padajoče število Merilo v %

251–270 3
271–310 5
nad 310 3

Ponujena celotna količina:

Ponujena količina Merilo v %
(ton)

manj kot 39.400 0
39.400 3

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dušan Šelih (tel. 01/58-97-327;
faks 01/58-97-347).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bila objavljena: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-53780
1. Naročnik: Institut Jožef Stefan.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, e-mail: branka.raposa@ijs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: razisko-
valna oprema za biokemijski laborato-
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rij, subvencionirana s strani MŠZŠ, X.
paket:

1. Pretočni citometer-analizator za biolo-
ško medicinske raziskave,

2. Sistem za visokozmogljivo tekočinsko
kromatografijo (High preformance liquid
chromatography).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik lahko odda ponudbo le za eno od
točk.

4. Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

ročnik bo upošteval več ločenih ponudb iste-
ga ponudnika. Taka ločena ponudba mora biti
jasno označena in predložena v celoti (kot sa-
mostojna ponudba) v posebni kuverti.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 60 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti v vložišču Insti-
tuta Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
6. 9. 2001 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure na osnovi dokazila o vplačilu in kopije
potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako “razpis za opremo za biokemijski labo-
ratorij” na žiro račun št. 50101-603-50272
ali na blagajni IJS vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 9. 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Institut Jožef Stefan, Jamova
39, Ljubljana - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 11. uri - sejna soba v glavni
stavbi instituta.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računa ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): povezava skupine
ponudnikov ni možna.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji, navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 1. 11. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudb je 1. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:

(Glej tabelo spodaj!)

Izbira najugodnejšega ponudnika
Ponudnik, ki bo dosegel največ točk od

255 možnih, bo pozvan k izvedbi naročila.
V primeru dveh ponudnikov z enakim števi-
lom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje
število točk pri merilu št. 5 - Ponujena te-
hnična ustreznost.

Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in doku-
mente.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut Jožef Stefan, Ljubljana
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Št. 76/2001 Ob-53701
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Področna enota Informa-
cijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta  in  količina  blaga:  pred-
met  javnega  razpisa  je  nakup  mrežne
računalniške opreme za Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije po spe-
cifikaciji spodaj. Oznaka razpisa:
PC-8/01-088-B.

Specifikacije opreme:

Specifikacija 1 (Strežniki in oprema za strežnike)
1.1 Strežniki v rack izvedbi 5
1.2 Omara za strežnike globoka 1
1.3 Omare za strežnike plitve 6
Specifikacija 2 (Oprema za neprekinjeno napajanje)
2.1 UPS 1000 VA 16
2.2 Baterije za UPS 1600 VA rack 1
Specifikacija 3 (oprema za brezžično komunikacijo)
3.1 Naprava za brezžični dostop v lokalno omrežje 1
3.1.1 PCI kartica za osebne računalnike (PCI vmesnik) z anteno 2
3.1.2 PCMCIA kartica (PC Card Type II vmesnik) z anteno 2
3.2 Naprave za stalno brezžično omrežno povezavo dveh lokacij v Ljubljani 1
Specifikacija 4 (Ethernet mrežna oprema)
4.1 Ethernet delovno stikalo 2
4.2 Ethernet delovno stikalo 6
4.3 Ethernet usmerjevalnik 6
4.4 Ethernet mrežne kartice 100
4.5 Ethernet mrežni vmesniki za tiskalnike Lexmark Optra S 1250 in 1255 8
– Marknet S
4.6 Ethernet PCMCIA mrežne kartice 5
Specifikacija 5 (Token Ring mrežna oprema)
5.1 Token-Ring delovno stikalo 3
5.2 HSTR Uplink modul za Token-Ring delovno stikalo 1
5.3 Token ring koncentrator/splitter - MAU (multiple access unit) 5
Specifikacija 6 (oprema za povečanje stopnje varnosti in hitrosti dostopa proti internetu)
6.1.Požarna pregrada 1
6.2. Senzor omrežnega sistema za zaznavanje vdorov 1
6.3. Sistem za predpomnenje protokola HTTP 1

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo bo izvedeno po sklopih –
specifikacijah 1–6 v prilogi.

Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
opreme v celoti.

4. Kraj dobave: s strani naročnika dolo-
čene lokacije poslovnih prostorov naročni-
ka v regijskih centrih po Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljeni sta največ dve varianti za posa-
mezni sklop.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
predvidoma druga polovica novembra
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Janez Škuf-
ca, dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
Informacijskega centra ZZZS, soba 345/III,
ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti
oziroma faxu (do roka predložitve ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudb:
ponedeljek, 17. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Tajništvo, soba 345/III.

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo Informacijskega
centra.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 17. 9. 2001 ob 12.30, v sejni
sobi Informacijskega centra, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vane so naslednje nepreklicne bančne ga-
rancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo na-
pak v garancijski dobi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): ni dovoljenih skupnih ponudb.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:

– dobavni rok do vključno 45 dni za vso
opremo;

– ponujena oprema mora ustrezati znam-
ki “BRAND NAME“;

– garancijski rok za opremo najmanj 36
mesecev za vse Specifikacije;

– garancijsko vzdrževanje mora zagotav-
ljati ponudnik, kar pomeni, da za vse pose-
ge naročnik pozove izključno ponudnika
vsak delovni dan med 7. in 16. uro;

– odzivnost servisno/vzdrževalne službe
v garancijskem roku mora biti manjša od 3
ur, zamenjava okvarjene opreme v manj kot
4 urah;

– posebej določena oprema v specifika-
cijah zahteva režim vzdrževanja 24 ur/7dni;

– naročnik si pridržuje pravico do poziva
za testiranje ponujene opreme. Poziv za te-
stiranje ponujene opreme naročnik pošlje
ponudniku po faksu vsak delovni dan med
7. in 16. uro. Ponudnik mora pristopiti k
testiranju v roku 48 ur od poziva. Testiranje
opravijo delavci ponudnika v prisotnosti de-
lavcev naročnika na lokaciji naročnika;

– razmerje med povprečno bruto meseč-
no plačo na zaposlenega pri ponudniku in
povprečno bruto mesečno plačo v RS za
leto 2000 ne sme biti manj kot 0,80;

– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 12. 2001, predvideni datum odlo-
čitve o izbiri najugodnejšega ponudnika je
začetek oktobra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnešega ponudnika z
najnižjo oceno po formuli:

Ocena je cena /(1 + vsota vseh meril
v %), kjer so merila:

– tehnične lastnosti opreme: 0–24%;
– reference ponudnika: 0–4%;
– dobavni rok: 0–1%;
– garancijski rok: 0–10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sestanek s ponudniki bo v sredo,
29. 8. 2001 v sejni sobi Informacijskega
centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, so-
ba 342/III, ob 10. uri.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 09/2001 Ob-53651
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža splošne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Zavod dr. Marjana Bor-
štnarja Dornava.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek: ok-
tober 2001, dokončanje: november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve, Slovenska 54/1, Ljubljana, Du-
nja Bubanj, tel. 01/232-07-67, faks
01/232-19-48.
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(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 potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 9. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana, z oznako Ne odpiraj! Po-
nudba za “opremo Dornava”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 13. uri na Ministrstvu za de-
lo, družino in socialne zadeve, Slovenska
54/I, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumetnaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v razpisni do-
kumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca novembra.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 23/2001 Ob-53652
1. Naročnik: Republika Slovenija, Minis-

trstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljubl-

jana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme ter drobnega inven-
tarja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: INCE Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: pričetek ok-
tober 2001, dokončanje november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: INCE Mengeš,
Ropretova c. 23, Mengeš, Jože Mlakar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 10.000 SIT na žiro
račun INCE Mengeš: 50120-603-55419.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: INCE Mengeš, Ropretova 23,
Mengeš.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 9. 2001 ob 12. uri v prostorih INCE
Mengeš, Ropretova 23, Mengeš.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v razpisni doku-
mentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca novembra.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpis-
ni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Ob-53677
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko poda za posamezne ali
pa za vse sklope.

– sklop A: sadje in zelenjava,
– sklop B: kruh in pekovsko pecivo,
– sklop C: mlevski izdelki, riž in teste-

nine,
– sklop D: mleko in mlečni izdelki,
– sklop E: meso in mesni izdelki,
– sklop F: perutnina, perutninski izdelki

in ribe,
– sklop G: splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dobave si sledijo po po-
trebah naročnika za čas trajanja pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki naj pošljejo naročniku priporoče-
no po pošti zahtevo po razpisni dokumenta-
ciji. V zahtevi naj obvezno navedejo polno
ime (firmo), davčno številko in naslov. Za-
htevi morajo priložiti tudi dokazilo o plačilu
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo

bodo prejeli po pošti v roku dveh dni od
prejema zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojni-
cah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba”, osebno na sedež naročnika ali pa pri-
poročeno s povratnico na naslov Psihiatrič-
na klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 2001 ob
10. uri, v Upravni stavbi PK, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: koli-
kor skupna vrednost ponudbe presega
5,000.000 SIT, mora biti predložena ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od skupne vrednosti ponujenega blaga,
veljavna 105 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
nudniki morajo pri skupnem poslu nasto-
pati kot partnerji, pri čemer je obvezno le
en poslovodeči, vsi pa so solidarno zave-
zani za izpolnitev.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izločilni pogoji:

1. ustreznost posebnim zahtevam razpi-
sa (izločilni kriterij: neustreznost posebnim
zahtevam razpisa),

2. cena (izločilni kriterij: cena pri blagu,
ki ga ponudnik ponuja ni navedena),

3. plačilni pogoji (Izločilni kriterij: rok pla-
čila krajši od 60 dni),

4. poslovna zanesljivost ponudnika in do-
sedanje izkušnje pri poslovanju (Izločilni kri-
terij: negativni finančni pokazatelji).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno v 7 dneh
po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 8. 2001
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 404-08-243/01-2 Ob-53680
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 4 bazene za helikoptersko gašenje,
– prestrezni rezervoarji.
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Tehnični podatki in zahteve
1. Področje in namen uporabe: prestrez-

ni rezervoar naj bi se uporabljal kot vmesni
rezervoar pri gašenju požarov, predvsem s
helikopterji. Lahko pa se uporablja tudi ob
hitrih intervencijah za prestrezanje iztekajo-
čih tekočin.

2. Osnovni tehnični podatki:
– Prestrezni rezervoar je samostoječ z

napihljivim in plavajočim tubusom.
– Plašč bazena mora biti iz močne polie-

sterske tkanine, ki je na obeh straneh pre-
vlečena s plastjo ustrezne gumene obloge.

– K bazenu mora biti priložena vreča za
pakiranje plašča rezervoarja.

– Vsi šivi in ojačitve na rezervoarju mora-
jo biti toplo vulkanizirani s prešo, kar zago-
tavlja popolno zanesljivost in tesnilnost.

– V spodnjem delu mora imeti polnilno
odprtino ∅75mm s spojko.

Mere:
– prostornina: najmanj 5.000 litrov,
– natezna trdnost: 300 daN/cm 10%,
– dimenzije: premer je 3 m ± 15%, viši-

na je 1,2 m ± 15%,
– temperaturno območje uporabe: –

40°C do +70°C.
3. Ostale zahteve:
– Bazen mora biti izdelan v letu 2000 ali

mlajši.
– Garancija mora biti najmanj 3 leta.
– Zagotovljena morajo biti morebitna po-

pravila, servisiranje in rezervni deli v garan-
cijskem in tudi izven garancijskega roka.

– Popravila morajo biti nudena v Slo-
veniji.

– Naročniku mora biti omogočen ogled
ponujenih bazenov.

– Ponudbi je obvezno treba priložiti na-
tančne tehnične oziroma druge podatke in
načrte ter izjavo, da ponujeno blago ustreza
tehničnim zahtevam naročnika.

– Ob dobavi morajo biti priložena navo-
dila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje
v slovenskem jeziku.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celo-
ten predmet javnega naročila.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na, skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Roje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2001 oziroma po ponudbi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Pur-
kat, 01/471-25-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 247/2001-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.

Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 9. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS, št. 247/2001-ODP – bazeni za he-
likoptersko gašenje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 9. 2001 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

Posebni pogoji:
– da nima blokiranega žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo podpisal izjavo o poravnanih za-
padlih obveznostih;

– da bo potrdil veljavnost ponudbe in
rok plačila;

– da bo podpisal in žigosal izjavo o izpol-
njevanju tehničnih podatkov in zahtev na-
ročnik;

– da  bo  podpisal  in  žigosal  ponud-
bo-cene;

– da bo podpisal in žigosal vzorec po-
godbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do pred-
videnega zaključka del oziroma do dokončne
izvedbe posla. Odločitev o sprejemu ponud-
be bo potrjena predvidoma do 20. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) Vrednost ponudbe – utež 0,65

Število točk Kriterij

65 najnižja cena

1.00 – 64.99 najnižja cena x 100
    ponujena cena

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

b) Rok dobave – utež 0,15

Število točk Kriterij

15 najkrajši dobavni rok

1.00 – 14.99 najkrajši dobavni rok x 100
    ponujeni dobavni rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

c) Garancijski rok – utež 0,10

Število točk Kriterij

10 najdaljši garancijski rok

1.00 – 9.99 ponujen garancijski rok x 100
    najdaljši garancijski rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

d) Pogarancijski rok – utež 0,10

Število točk Kriterij

10 najdaljši pogarancijski rok

1.00 – 9.99 ponujen pogarancijski rok x 100
    najdaljši pogarancijski rok

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi število točk za merilo.

Najugodnejša ponudba lahko pridobi
maksimalno 100 točk.

Naročnik bo po končanem odpiranju po-
nudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju
IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja uspo-
sobljenosti in sposobnosti ponudnika, na
podlagi največjega skupnega števila dose-
ženih točk skladno z navedenimi ocenjeval-
nimi kriteriji (a+b+c+d).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 239-1/01 Ob-53682
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Izola d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 1, 6310

Izola, tel. 05/64-00-180, faks
05/64-17-371, e-mail: komizola.si@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema za
komunalne odpadke in oprema za loče-
no zbiranje odpadkov (EKO otoki). Zaboj-
niki iz politetilena, tipa 120 l: 150 kosov,
Zabojniki iz polietilena, tipa 240 l: 235
kosov, Zabojniki iz polietilena, tipa 1100 l:
75 kosov, Zabojniki iz polietilena, tipa
240 l - papir: 100 kosov, tipa 240 l - ste-
klo, pločevinke, plastenke: 200 kosov, ti-
pa 1100 l - papir: 115 kosov, tipa 1100 l -
steklo, pločevinke, plastenke: 230 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

4. Kraj dobave: fco Komunala Izola, In-
dustrijska cesta 8.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
je največ 8 tednov od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Komunala Izola d.o.o., Martina Šavron.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 2001 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 11.900 SIT nakazati
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na ŽR št. 51430-601-11186 pri APP Izola.
Ob dvigu dokumentacije predložiti dokazilo
o plačilu, davčno številko ter izjavo ali je dav-
čni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Izola,
Verdijeva 1, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 9. uri na sedežu podjetja:
Verdijeva 1, Izola.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila bodo dokončno oblikovani v
pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 11. 2001, 15. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponuje-
na cena, plačilni pogoji (odlog plačila, pla-
čilo v obrokih), dobavni rok, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Javno podjetje
Komunala Izola, d.o.o.

Izola - Isola

Št. 244 Ob-53700
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za strojništvo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 6, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški

material v vrednosti 12 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja po sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentaci-
ja se dobi po pošti ali na naslovu Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-215, faks 01/24-16-213.
Kontaktna oseba je Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR - Zavod
za tehnično izobraževanje št.:
50101-603-50267, sklic na št. 50015-244.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2001 ob 12.30 v sejni sobi Zavoda
za tehnično izobraževanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba naj velja 60
dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Fakulteta za strojništvo

Št. 13/JN 2001 Ob-53764
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Bolnišnica Golnik

– KOPA, Golnik 35, 4204 Golnik,
04/256-94-41, faks 04/256-94-42.

3. (a) Vrsta in količina blaga: bolniške
postelje za nepokretne in slabše pokret-
ne bolnike (11 kom).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik –
KOPA.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51500-603-34158 ali na blagajni bolni-
šnice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
na upravi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno 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): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni šteto od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve je 21. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponujena cena z DDV-jem (do 11 točk),
plačilni pogoji (do 5 točk), čas garancije (do
3 točke), rok dobave (do 2 točki), snemlji-
vost zgornje in spodnje stranice (2 točki).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost naročila je
9,000.000 SIT z vključenim DDV.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 407-243/2001 Ob-53766
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13,
Urad za investicije, tel. 01/24-41-176.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za Študentski dom II v
Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, dokončanje 21. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, informacije pri Nataši Jelov-
čan, dodatne informacije Bešter Jože
041/758-924.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 25.000 SIT je treba naka-
zati na transakcijski račun podjetja Lokain-
vest d.o.o., št. 07000-0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 9. 2001 ob 12. uri na Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za investicije,
sejna soba, Trubarjeva ul. 3/V, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): izvajalska po-
godba z glavnim izvajalcem.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: skladno z določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 60% po-
nudbena cena, 20% garancijski roki, potr-
jene reference s področja izvedbe del 10%,
rok plačila 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2001.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije

Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-53770
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: avdio si-
stem, video in interfonski sistem z izde-
lavo projektne dokumentacije in inter-
nim ožičenjem.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba bo sprejemljiva, če bo oddana za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: Slovensko narodno gle-
dališče Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober 2001
- julij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Protech d.d. Mari-
bor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
tel.: 02/23-00-100, faks: 02/23-72-555; pri
Romani Goljat tel.: 02/23-00-185, faks:
02/23-72-555. Pojasnila o vsebini razpisne
dokumetacije morajo ponudniki zahtevati v pi-
sni obliki, na katera bo naročnik pisno odgo-
voril vsem ponudnikom, ki bodo dvignili raz-
pisno dokumetacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva oddaje
ponudbe med 8. in 12. uro vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumetacijo lah-
ko ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdi-
la o vplačilu 2.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Protech d.d. Maribor, Ulica Vi-
ta Kraigherja 5, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe morajo ponudniki priložiti
bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumetaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudniki morajo
predložiti pogodbo o skupni izvedbi posla.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumetacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 11. 2001, 14. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene

dejavnosti

Št. 0512/3-308/75-01 Ob-53890
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

(a) Vrsta in količina blaga: zimski avto-
plašči - 4288 kosov.

Specifikacija blaga je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo blago, ki je pred-
met javnega razpisa v celoti. Posameznih
postavk ali sklopov iz celotnega naročila,
ponudniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: posamezne organizacij-
ske enote Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav na območju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo

potekala sukcesivno, in sicer je predvidena
dobava 70% avtoplaščev do 30. 10. 2001,
dobava preostalih avtoplaščev pa je predvi-
dena do 1. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo 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. Do-
datne 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 do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30807501.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 9. 2001,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 9. 2001, ob 10. uri, na naslovu: Vi-
soka policijsko – varnostna šola, Kotniko-
va 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
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na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 18. 2. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 22. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, servisno-montažna pokri-
tost in finančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 36 točk, za
servisno-montažno pokritost je 11 točk in
za finančno stanje ponudnika je 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Popravek
Št. 640-01-19/2001 Ob-53769

Občina Črnomelj objavlja popravek jav-
nega razpisa za oddajo naročila gradnje po
oprtem postopku za nadomestno gradnjo
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota
Loka, Kidričeva 18b, Črnomelj - 1. faza,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 67, str.
4992, Ob-53536, z dne 10. 8. 2001.

Javnemu razpisu za nadomestno grad-
njo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj - enota
Loka, Kidričeva 18b, Črnomelj - 1. faza se v
10. točki razpisa doda: “garancija za od-
pravo napak v garancijski dobi”.

Občina Črnomelj

Popravek
Ob-53854

V javnem razpisu za oddajo del ureditev
mansarde občine (GOI dela) po odprtem
postopku, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-52998, Št.
08502/00001/2001, se datum v 18. toč-
ki popravi in se pravilno glasi:

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 7. 2001.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-53747
V Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne

20. 7. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za zapiranje prehodov pre-
ko srednjega ločilnega pasu na avtoce-
stah in hitrih cestah (Ob-52507).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
30. 8. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10.30, javno od-
piranje ponudb bo ob 11. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 1-1/01 Ob-53590
1. Naročnik: Nafta Lendava, proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nafta Lendava, pro-

izvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Rudarska
ul. 1, 9220 Lendava, tel. 02/57-72-100,
577-22-44, faks 02/577-22-39 e-mail: in-
fo@nafta-lendava.si, renata.kevric@nafta-len-
dava.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: program
ekološke sanacije rudarskih objektov
in naprav za pridobivanje ogljikovodi-
kov v Republiki Sloveniji, Letni načrt za
leto 2001, sklop aktivnosti B (Grad-
bena in zemeljska dela) - priprava de-
lovišč,  izdelava  jaškov,  izkopi  in  zasi-
pi, zatravitev, odvoz odpadnega mate-
riala ipd.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljive so samo ponudbe
za celoten obseg razpisanih gradbenih del.
Oddaja parcialnih sklopov ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: 24 delovišč na obmo-
čju med Lendavo in Mursko Soboto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka ali
dokončanja ali časa izvedbe: začetek
opravljanja gradbenih del: po podpisu po-
godbe, dokončanje opravljanja gradbenih
del: 31. december 2001

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Nafta Lendava, Sektor
RPNP tel. 02/57-72-244, 02/57-72-100;
faks 02/57-72-239, osebi za kontakte in
dodatne informacije: Renata Kevrić; Miloš
Ošlaj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS, do datuma
za oddajo ponudb, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 15.000 SIT + DDV
(19%), številka bančnega računa, kamor je
potrebno nakazati zgornji znesek: Ž.R.
51920–601-12708.

Nafta Lendava bo izdala Razpisno doku-
mentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo
plačilo prej navedenega zneska.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nafta Lendava, tajništvo Sek-
torja RPNP, Rudarska u.1, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum in čas odpiranja ponudb: v
torek 18. 9. 2001 ob 12. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Nafta Lendava,
Sektor RPNP, v pisarni pomočnika vodje
sektorja RPNP, Rudarska u.1, 9220 Len-
dava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v vrednosti 10% od
ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 18. oktobra 2001. Odločitev o izbiri bo
do 25. septembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. avgust 2001.

Nafta Lendava, d.o.o., Lendava

Št. 40002-6/01 Ob-53591
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov  naročnika:  Vojkova 1b,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
levega brega Sevnične od km 0+281,47
do km 0+378

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Sevnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ.dipl.prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS, podzakonskimi predpisi in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del.

Referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let.

Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji. Najugodnejši ponudnik
je tisti ponudnik, ki po vseh vrednotenjih
skupaj doseže najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ.dipl.inž.gradb., tel:
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-7/01 Ob-53592
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Lipnice od KM 7+324 do KM 8+051.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Moravske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b,  Sabina  Hajrič,  univ.  dipl.
prav., II. nadstropje, soba 201, tel.
01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2001 ob 10. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pra-
vilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbe-
ne obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
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Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-8/01 Ob-53594
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Meža –
sanacija jezu v Poleni.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Polena pri Mežici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b,  Sabina  Hajrič,  univ.  dipl.
prav., II. nadstropje, soba 201, tel.
01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2001 ob 11. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika ga. Mar-
jeta Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-9/01 Ob-53595
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Savinja
na Ljubnem – ureditev visokovodnega
nasipa in zavarovanje brežin na de-
snem bregu od KM 0+706 do KM
0+910.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Ljubno ob Savinji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 1
mesec po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ.dipl.prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2001 ob 12. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,
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– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pra-
vilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-10/01 Ob-53597
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
stare struge Osojnice v Starih Žireh na
dolžini 200 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Stare Žiri.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b , Sabina  Hajrič,  univ.  dipl.

prav., II. nadstropje, soba 201, tel.: 01
478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2001 ob 9. uri, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene

obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-11/01 Ob-53598
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Kamni-
ška Bistrica – sanacija pragov od KM
5+562 do KM 5+930.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: MOP, Agen-
cija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2001 ob 10. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
–referenčna dela ponudnika za obdobje

zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta

Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 40002-12/01 Ob-53599
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Kolpa –
sanacija Praga v vasi Vrt.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: vas Vrt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: MOP,
Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b,  Sabina  Hajrič,  univ. dipl.
prav., II. nadstropje, soba 201, tel.
01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2001 ob 11. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tu-
di v strokovnem in vizualnem smislu (ka-
kovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 12. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 1859-01 Ob-53904
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje d.d. za investitorja Občino Divača.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Divača.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
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skupaj: oddaja se v celoti, oddaja po sklo-
pih ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2001, dokončanje del 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno sta-
novanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, kont. oseba Vlasta Kuka-
nja, u. d. biol., tel. 05/73-11-240, faks
05/73-11-201.

(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 dokumentaci-
jo je potrebno plačati 20.000 SIT na žiro ra-
čun 51420-601-11758 APP Sežana pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko podje-
tje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
v zapečateni kuverti s pripisom “Ponudba za
izgradnjo ČN Divača - ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 9. 2001 ob 13. uri
na upravi Komunalno stanovanjskega podje-
tja d.d., Partizanska cesta 2, Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je minimalno 60 dni od prejema potrje-
ne situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 15. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki v najve-
čji meri ustreza merilom: cena 60%, plačilni
pogoji 5%, garancijska doba 5%, reference
20%, rok izvedbe 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo organiziral informativni
sestanek s ponudniki 27. 8. 2001 s pričet-
kom ob 9. uri na občini Divača, Kraška ce-
sta 32, Divača.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2001.

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Sežana

Št. 44506 Ob-53600
1. Naročnik: Občina Hrastnik s sodelo-

vanjem Občine Radeče.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija lokalne ceste št. 122010 Hrastnik
– Zavrate – Radeče (po desnem bregu
reke Save).

(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: Zavrate – Podkraj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v letu 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, Janez Kraner, Tomaž Sihur.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 31. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 9. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisa-
nih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po potrditvi situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41. do 43. čle-
na ZJN in predložiti dokumentacijo, zahte-
vano v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 13. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, način plačila, refe-
rence in druge ugodnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Hrastnik, Janez Kraner, To-
maž Sihur.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Občina Hrastnik

Št. 35103-27/01 Ob-53623
1. Naročnik: Občina Sežana (izvajalci

gospodarskih javnih služb).
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

4, 6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks
05/731-01-23.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalne infrastrukture Sežana zahod,
funkcionalna enota E (sestavni deli ce-
ste, plinovod, elektroinstalacije NN in VN
razvod, TP in javna razsvetljava, telefon).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:

– oddaja del je predvidena po posamez-
nih sklopih za posamezen infrastrukturni ob-
jekt oziroma združene posamezne sklope,
ki jih bo prevzela Občina Sežana;

– pogodbe se bodo za posamezne sklo-
pe predvidoma podpisovale s posameznim
izvajalcem gospodarskih javnih služb;

– naročnik si pridržuje pravico, da se
sklepa pogodba oziroma dela izvede v ma-
njšem obsegu kot je izveden razpis;

– dela se bodo izvajala v soodvisnoti od
zagotovljenih proračunskih sredstev za po-
samezno proračunsko obdobje;

– dela se bodo izvajala istočasno ko bo-
do potekala dela na kanalizaciji in vodovo-
du, kar se izvaja v okviru projekta PHARE.
Dela morajo biti med seboj terminsko uskla-
jena z veljavnimi normativi in standardi.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
5. 10. 2001, rok dokončanja 15. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, tel.
05/731-01-00, faks 05/731-01-23, Nives
Stojkovič in Majda Valentinčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da, petek od 7. do 11. ure, do poteka roka
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Sežana, št. 51420-630-90046.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska ce-
sta 4, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 9. 2001 ob 12. uri, na sedežu
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije navedene v razpisni doku-
mentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 90 dni od dneva 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): prav-
na oblika povezave.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili razpi-
snih pogojev navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 70%,
– reference do 10%,
– rok izvedbe del do 10%,
– druge ugodnosti do 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 8. 2001.
Občina Sežana

Št. 52 Ob-53624
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela na ob-
jektu novi poštni center Maribor.

(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: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 17 mesev po podpi-
su pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-610-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 100.000
SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2001 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
120,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od podpisane situacije do 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti v 30

dneh po kvalitetnem prevzemu objekta in
10% pogodbene vrednosti po pridobljenem
uporabnem dovoljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od trikrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja;
če izkazana izguba iz naslova poslovanja v
preteklem letu (Obrazec BON I III/7), pre-
sega 5% skupnih prihodkov, da blokada ra-
čuna ni daljša od 10 dni, 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 dokumentaci-
je, da je predložil garancije za resnost po-
nudbe v višni 120,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve 8. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 31. 8. 2001
ob 10. uri, v Gradbeni službi uprave Pošte
Slovenije, d.o.o. Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 5. 5. 2001, Ob-48055.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št.35101/14/2001 Ob-53625
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2 Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: luka.picej@lasko.si

3. Opis in obseg gradnje: obnovitve-
na dela na odseku LC 200170 Brez-
no-Zg. Brezno.

4. Kraj izvedbe: Brezno-Zg. Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
30 dni.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Laško, Me-
stna ulica 2, Tajništvo Oddelek za GJS, oko-
lje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po
položnici na račun Občine Laško št.
50710-630 10131.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. septembra
2001 do 10. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 20. septembra ob 12. uri, v
sejni sobi občine Laško

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.

2. Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.

3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila.

4. Da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS.

5. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom.

6. Da  je  ponudnik  finančno  in  po-
slovno sposoben: da je predložil BON 1 in
BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja in po-
trdilo  poslovne  banke,  ki  vodi  ponud-
nikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki
ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3) ;
in  dokumenti  ne  smejo  biti  starejši  od
30 dni.

7. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.

8. Da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke.

9. Da nudi 60-90 dnevni plačilni rok.
10. Da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
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– bančno garancijo v višini 10% ponud-
bene vrednosti

11. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval.

12. Opcija ponudbe 31. 10. 2001.
14. Datum do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 10. 2001, predvideni datum o
odločitvi o sprejemu ponudbe je 1. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena, vmes
po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4

PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-
na, NC – najnižja cena,

– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 - 20,1% ali več pod povpr.
vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC – povprečna cena
PC – ponudbena cena.
Reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči),
1- slabe,
1,5 - zadovoljive,
2 - zadovoljive, priložena so priporočila,
2,5 – dobre,
3 – dobre, priložena so priporočila,
3,5 – zelo dobre,
4 – zelo dobre, priložena so priporočila,
4,5 – odlične,
5 – odlične priložena so priporočila,
Rok izvedbe 15%
ocena 1 – 20,1% ali več nad pov-

prečjem
ocena 5 - 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT-povprečen čas izgradnje
PT –ponujen rok izgradnje
Finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) 10%
0 - ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni,
1 - slabe (čista izguba, neporavnane ob-

veznosti),
3 - dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben),

5 - zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).

Maximalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je 5
točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/73-38-714
med 7. in 9. uro, do 15. 9. 2001.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Občina Laško

Št. 4 Ob-53653
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta

23/b, 5270 Ajdovščina, tel.05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
strojnice in gnilišč na CČN Ajdovščina.

(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: CČN Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, dokončanje december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno sta-
novanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška
cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, kont. oseba
Aleš Bačer, tel. 05/365-97-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 04751-0000120476 pri
NKBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2001 ob 11. uri v sejni sobi naročni-
ka, Goriška c.23/b, 5270 Ajdovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija v višini 3% od vre-
dnosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter zakonom o financiranju občin v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot
skupina izvajalcev s sklenjenim dogovorom
o skupnem nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 12. 2001, 19. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjša-
ti obseg del glede na razpoložljiva sredstva.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.,

Ajdovščina

Ob-53654
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice,

Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slo-

venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slo-
venske Konjice, tel. 03/757-33-60, faks
03/575-43-28

3. a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja vodovoda Kamna gora – razvodno
omrežje.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.

4. Kraj izvedbe del: Kamna gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka do-

končanje del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – de-
cember 2001.

7. a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: oddaja raz-
pisne dokumentacije v tajništvu Občine
Slovenske Konjice, 3210 Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, tel. 03/757-33-60, faks
03/57-54-328; za dodatne informacije:
Igor Frim, tel. 03/575-33-69.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro
račun Občine Slovenske Konjice:
50720-630-10152, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do
10. ure – datum prejetja.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2001, ob 12. uri, Občina Slovenske Konji-
ce, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): skladno z določili
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razpisnih pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43 členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za dodatne informacije lahko kličete
med 8. in 10. uro Igorja Frima, tel.
03/575-33-69, 031/691-701.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa če je: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Občina Slovenske Konjice

Št. 683/2001 Ob-53655
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Biote-

hniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Jamnikarjeva 101,
tel. 01/423-11-61, darij.krajcic@uni-lj.si,
faks 01/257-11-69.

3. a) Opis in obseg gradnje: rušitev in
nadomestna gradnja prizidka s preda-
valnico pri objektu Biotehniške fakulte-
te s pripadajočo zunanjo, prometno in
komunalno ureditvijo.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudbe za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za celoto razpisanih del, oddaja del
pa je možna tudi v posameznih sklopih:

1. rušenje objekta,
2. nadomestna gradnja,
a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
3. preureditev plinske kotlovnice (v ob-

stoječem objektu),
4. zunanja ureditev,
5. strojne naprave in napeljave,
6. električne naprave in napeljave.
Ponudniki se ne morejo prijaviti samo za

izvajanje posameznih del - sklopov.
c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Biotehniška fakulteta,

Oddelek za gozdarstvo in obnovljene goz-
dne vire, Večna pot 83, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek novem-
ber 2001, končanje november 2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenija projekt,
d.d., Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, v tajniš-
tvu pri Sonji Vašl; dodatne informacije Mar-
jan Danev, tel. 01/425-43-40. Dvig razpi-
sne dokumentacije je možen samo z doka-
zilom o vplačilu iz katerega je razviden to-
čen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 13. uro. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig, iz katerega morajo biti razvi-
dni osnovni podatki o ponudniku (naziv, na-
slov in davčna številka).

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT se nakaže na
poslovni račun št. 02921-0017027133,
Slovenija projekt, d.d., pri Nova LB.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenija projekt, d.d., Cankarje-
va 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: ponudba
BF-ne odpiraj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 9. 2001 ob 10. uri, Slovenija
projekt, d.d., Cankarjeva 1/V, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja komisiji predložiti pi-
sna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudb v
višini 5% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
oddal delo enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od datuma odpiranja po-
nudb. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 12. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 10%,
– finančna sposobnost 10%,
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročniku: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 8. 2001.
Biotehniška fakulteta

Ljubljana

Št. 011-04-8/01 Ob-53668
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: izvedba
preplastitev na R1-211/0211 Na-

klo-Kranj-Jeprca od km 0+450 do km
1+950.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta R1-211 Kranj (La-
borje)-Jeprca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 60 dni po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – 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 doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 9. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 9.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, 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 po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti jav-
nega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom 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 odlo-
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čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-53669
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo 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: semafo-
rizacija in osvetlitev križišča na G2-111
odsek 0373 od km 8.060 do 8.255
Valeta.

(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 G2-111 Ruda
(Izola)-Valeta.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, 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 doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 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 po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti jav-
nega naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.

50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev 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): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom 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 odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 01.4-69/4-01 Ob-53673
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jo-

žeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca dr.Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija prostorov za namene in potrebe
dialize.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – štiri me-
sece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, tajništvo zavo-
da, Ema Flajšman.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: vsak de-
lovni dan – po predhodnem telefonskem
dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 18.000 SIT (v ceno
je vključen DDV), virmansko plačilo na ŽR
52400-603-31317.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj,
tajništvo zavoda, Ema Flajšman.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2001, ob 13. uri, Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti in mora veljati do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno v roku 30 dni po naročnikovi
potrditvi mesečne situacije, pri čemer se
plača situacija v višini 50% vrednosti
mesečne situacije, preostanek v višini 50%
pa v 30 dneh od opravljene primopredaje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki predložijo pravni akt o skupni izved-
bi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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
60 dni od dneva odpiranja ponudb – t. j. do
9. 11. 2001, predvidena odločitev o spre-
jemu ponudbe do 26. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogiji,
3. reference ponudnika,
4. rok izvedbe,
5. garancijska doba,
6. kakovost.
Podrobnejša opredelitev meril je dolo-

čena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ogled objekta in projektov je možen
po prehodni najavi pri tajnici zavoda Emi
Flajšman.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 405-07-3/01-6 Ob-53683
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.
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3. (a) Opis  in  obseg  gradnje:  ure-
ditev trga pred občinsko stavbo v Ka-
nalu.

(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: Kanal.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: okvirno od 5. 10.
2001 do 1. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Ni-
ves Prijatelj ali Nataša Peternel, 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 razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, DDV
vključen, plačilo z virmanom na ŽR
52000-630-7022, s pripisom “ureditev
trga”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 9. 2001 do 9. ure,
na tajništvo Občine Kanal ob Soči.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 9.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bianco menica z menič-
no izjavo za vnovčenje v vrednosti 10% po-
nujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Za-
kon o izvrševanju proračuna RS za leto
2001.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih 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 po-
nudb, predviden datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 21. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Občina Kanal ob Soči

Št. 148/2001 Ob-53684
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,

tel. 01/286-28-06, faks 01/286-22-29.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

poslovilnega objekta.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov po sklopih ni spre-
jemljiva.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Občina Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek oktober
2001, dokončanje maj 2002.

7. (a) Naslov službe ali oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ig,
Ig 72, 1292 Ig; kontaktna oseba Lorena
Goričan.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 22. 8. 2001 do 19. 9.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave razpisne
dokumentacije v višini 2.000 SIT, je potre-
bno nakazati na ŽR Občine Ig, št.
50101-630-810160.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2001 ob 17. uri, v prostorih Občine
Ig, Ig 72, Ig.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti predmeta javnega naroči-
la in bančna garancija za dobro izvedbo pre-
vzetih obveznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila za izvedena dela je najmanj 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): definirana bo v
razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: definirani bodo v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cenov-
no merilo, garancijski rok, rok plačila in re-
ference – podrobneje bodo definirana v raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor bodo ponudbe nepravilne ali
nesprejemljive, se bo izvedel postopek s
pogajanji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Občina Ig

Št. 347-46/01 Ob-53690
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: preplasti-
tev lokalne ceste Gornja Lokvica.

(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 predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Gornja Lokvica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 15. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Me-
tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Puljak
Danica, Jelerčič Jurij 07/306-31-00, fax
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-
čen v ceno) na žiro račun 52110-
630-40409, pri Agenciji Črnomelj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba za cesto Lokvica“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2001 ob 12. uri, v pisarni Občine
Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna 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: nave-
deni 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): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 90 točk (po for-

muli),
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– 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 na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Občina Metlika

Št. 344-106/2001 Ob-53694
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptuj-

ska c. 6, 02/741-53-00, 02/741-53-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-

zacija lokalne ceste Lahonci–Mekot-
njak.

(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: Lahonci, Mekotnjak.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september, ok-
tober.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Or-
mož, 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 9. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2001 ob 11.30.

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 prora-
čuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposoblje-
nost, 5% reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Občina Ormož

Št. 352-146/2001 Ob-53695
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptuj-

ska c. 6, 02/741-53-00, 02/741-53-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

vodovoda Lahonci, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Lahonci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september, ok-
tober.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Or-
mož, 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 9. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 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: 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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 90%
ponudbena cena, 5% finančna usposoblje-
nost, 5% reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Občina Ormož

Št. 352-07-1/01-34 Ob-53696
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-55-41.

2. Naslov naročnika: Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
mrliške vežice in ureditev pokopališča v
Kotljah – ponovni javni razpis.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej: ni predvidena
oddaja del po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
Kotlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: začetek 1. 10. 2001, do-
končanje najkasneje 20. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Rav-
ne na Koroškem, Oddelek za KCG, (1.
nadstropje), Ravne na Koroškem 2390,
kontaktna oseba je Rajko Hovnik, tel.
02/870-55-35, Andrej Bukovec, tel.
02/870-55-20.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 31. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
8.000 SIT na račun naročnika, žiro račun
št. 51830-630-25601, s pripisom: za grad-
njo mrliške vežice in ureditev pokopališča v
Kotljah.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 6. 9. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
oddelek za KCG, Gačnikova 5, 2390 Rav-
ne na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2001 ob 11. uri, sejna soba (pritličje
levo), Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova 5, Ravne na Koroškem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog (menica) za resnost ponudbe,
ter za pravočasno in dobro izvedbo prevze-
tih obveznosti ponudbe v višini 10% vredno-
sti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na določila v predpisih: po določi-
lih razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skladno z Zakonom o javnih na-
ročilih.

13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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– ponudbena cena: 90 točk,
– reference: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega naročila v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta naročila.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odpošiljanja zadeve v obja-
vo: 6. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 350 – 74/00 Ob-53721
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14, 1270

Litija; tel: 01/898-12-11, faks:
01/898-38-35.

3. (a) Opis in obseg del: izdelava zazi-
dalnega načrta Praprošče v digitalni
obliki.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se oddajajo v kompletu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: mesto Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
del je po podpisu pogodbe, datum dokon-
čanja del v skladu z izdelanim in priloženim
terminskim planom ponudnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Je-
rebova 14, Litija.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, od dneva objave do 3. 9.
2001, z dokazilom o vplačilu stroškov raz-
množevanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 3.000 SIT z upoštevanjem 19%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
Občine Litija št. 50103-630-810316 – pro-
račun Občine Litija. – Javni razpis za izdela-
vo zazidalnega načrta Praprošče. Ponudnik
mora obvezno navesti davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 13. 9. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Tajništvo Občine Litija, Jerebo-
va 14, Litija, soba 44, drugo nadstropje. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom na naslovni strani: “Ne odpiraj
– javni razpis ponudba - izdelava zazidalne-
ga načrta Praprošče. Na hrbtni strani kuver-
te mora biti naveden popoln naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 2001 v prostorih Občine Litija, Jere-
bova 14, Litija ob 13. uri, v sobi št. 47 (veli-
ka sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujenih del z ve-
ljavnostjo do 15. 11. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-

du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/2001).

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): podpisana pogod-
ba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnike opozarjamo
na posebne izločitvene pogoje: če ponudnik
v zadnjih treh letih ni izdelal, kot glavni izva-
jalec, najmanj 3 primerljive prostorsko izved-
bene akte v digitalni obliki.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba: ponudba mora veljati 45 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena do 50 točk in dodatne točke za
reference in rok izvedbe. Uporaba meril raz-
členjena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Litija

Št. 51/G Ob-53739
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela pri
gradnji večnamenskega objekta za poš-
to v Zgornjih Gorjah.

(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: Zgornje Gorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek v treh mesecih po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, oseba za infor-
macije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do
12 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Pošte Slovenije, Poslovne enote Kranj, Poš-
tna ulica 4, Kranj, v I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od podpisane mesečne situacije do 80%
pogodbene vrednosti, 20% pogodbene vre-
dnosti v 60 dneh po kvalitetnem prevzemu
objekta in pridobljenem uporabnem dovo-
ljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od pet-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-
javlja; če izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu (Obrazec BON I III/7),
presega 5% skupnih prihodkov, da razpola-
ga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije, da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2001, predvi-
deni datum odločitve 28. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk, rok izvedbe 10 točk .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 9. 2001 ob
12. uri v Gradbeni službi uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 53/G Ob-53740
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela
pri adaptaciji objekta za pošto
Kranj-Primskovo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
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4. Kraj izvedbe: Kranj-Primskovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po sklen-
itvi pogodbe, zaključek tri mesece po sk-
lenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomšk-
ov trg 10, 2500 Maribor, oseba za informa-
cije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 10. uri, Pošta Slov-
enije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni od podpisane situacije do 80% pogod-
bene vrednosti, 20% pogodbene vrednosti
v  30  dneh  po  kvalitetnem  prevzemu
objekta  in  pridobljenem  uporabnem  do-
voljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne 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 post-
opek ali da ni prenehal poslovati na podla-
gi 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 sod-
na ali upravna odločba, s katero je ponud-
niku 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; če izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu
(Obrazec BON I III/7), presega 5% skup-
nih prihodkov, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavaja-
joče 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: 15. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve 5. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 14. 9. 2001
ob 10. uri v Gradbeni službi uprave Pošte
Slovenije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 54/G Ob-53741
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta pošte Šempas.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.

4. Kraj izvedbe: Šempas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po sklen-
itvi pogodbe, zaključek junij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomšk-
ov trg 10, 2500 Maribor, oseba za informa-
cije Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 11. uri, Maribor,
Slomškov trg 10, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od podpisane situacije do 80% pogodbene
vrednosti, 20% pogodbene vrednosti v 30
dneh po kvalitetnem prevzemu objekta in
pridobljenem uporabnem dovoljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
jni ali likvidacijski postopek ali da ni prene-

hal 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 pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met 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; če izkazana izguba iz
naslova poslovanja v preteklem letu
(Obrazec BON I III/7), presega 5% skupnih
prihodkov, da razpolaga z zadostnimi teh-
ničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije, da je
predložil bančno garancijo za resnost
ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve 5. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 14. 9. 2001
ob 11. uri v Gradbeni službi uprave Pošte
Slovenije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Št. 15 Ob-53752
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-32,
tel. št. 01/474-30-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: demon-
taža obstoječih daljnovodnih stebrov,
gradbena dela, izdelava in montaža je-
klenih konstrukcij ter elektromontažna
dela na razpletu daljnovodov - objekt
RTP 400/110 kV Krško z razpletom da-
ljnovodov.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

– sklop A: demontaža obstoječih daljno-
vodnih stebrov, gradbena dela na razpletu
daljnovodov, montaža jeklenih konstrukcij in
elektromontažna dela na razpletu daljnovo-
dov,

– sklop B: izdelava in dobava jeklenih
konstrukcij.

Naročnik bo upošteval delne ponudbe in
sicer za dela A in B. Vsak del ponudbe pred-
stavlja tehnično zaključeno celoto.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– sklop A. februar 2002 - julij 2002,
– sklop B. februar 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C. 1,3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Ivan
Lozej.

(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: 69.020 SIT (58.000 SIT +
DDV 11.020 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic št. 44.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D 2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, 19. 9. 2001 ob 10. uri, v dvorani B, IV.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljenih delih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (Navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
slovne obveznosti,

– mnenje pooblaščenega revizorja, v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 11. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 26. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A.: skupna ponudbena cena

67%, plačilni pogoji 3%, reference ponudni-
ka za tovrstna dela 15%, reference podizva-
jalca za gradbena dela 5%, reference podiz-
vajalca za montažo jeklenih konstrukcij 5%,

reference podizvajalca za elektromontažna
dela 5%,

– sklop B.: skupna ponudbena cena
67%, plačilni pogoji 3%, reference ponudni-
ka za tovrstno opremo na tovrstnih objektih
10%, reference proizvajalca za tovrstno
opremo na tovrstnih objektih 15%, ISO stan-
dard 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 186/01 Ob-53760
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko

podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,

9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega omrežja za odvajanje
odpadnih voda v naselju Banovci – ka-
nal A1 in zbirni kanal.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je glede na projekt
predvidena v več sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija je izdelana.

4. Kraj izvedbe: Občina Veržej, naselje
Banovci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponud-
be niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del je
1. 10. 2001, dokončanje del november
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunal-
no-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-63, faks 02/584-92-75, kon-
taktna oseba Vili Vrbnjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave razpisa vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunal-
no-stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o.,
št.: 51930-601-14557.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 20. 9. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko po-
djetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene s pripisom “Ponudba
– ne odpiraj“, z navedbo predmeta javnega
naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 20. 9. 2001

ob 11. uri, na naslovu: Komunalno-stano-
vanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška
cesta 3, 9240 Ljutomer.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti del. Trajanje ga-
rancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izbrani ponudnik
sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Kot dokazilo za po-
slovno in finančno uspešnost mora ponu-
dnik predložiti obrazce BON-1 in BON-2, ki
ne smeta biti starejša od 10 dni od dneva
oddaje ponudbene dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo. Najcenejši po-
nudnik ni nujno tudi najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu: Ko-
munalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
pri Viliju Vrbnjak, tel. 02/584-92-63, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodna objava namere
o javnem naročilu ni bila objavljena.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer d.o.o.

Št. 60 Ob-53768
1. Naročnik: Občina Podlehnik.
2. Naslov naročnika: Podlehnik 9, 2286

Podlehnik, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Sedlašek-Ložina.

(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: območje Občine Pod-
lehnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Podle-
hnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, tel.
02/788-40-60, Zlatko Kelenc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8 dni pred ro-
kom oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na Ž.R.
52400-630-20829.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Podlehnik, Podlehnik
9, 2286 Podlehnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Občine Podlehnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok min. 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2001, odločitev do 28. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 9. 2001.

Občina Podlehnik

Št. A-038/01 Ob-53808
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo 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
plazu “Lenart“ na cesti R1-229/1287 Se-
narska-Lenart v km 3.200.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta R1-229 Senar-
ska-Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-

venija - 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 doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravna-
jo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 9. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 21. 9. 2001 ob
10. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, 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 na-
ročila ne presega zgoraj navedene vredno-
sti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 0512/3-308/77-01 Ob-53815
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo 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
zunanjih razvodov centralnega ogreva-
nja in ureditev podpostaj v PA Tacen, in
sicer:

A. gradbena dela
B. obrtniška dela
C. strojne instalacije
D. elektro instalacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo obsega:

A. gradbena dela,
B. obrtniška dela,
C. strojne instalacije,
D. elektro instalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so

predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki
se ne morejo prijaviti za izvajanje posamez-
nih del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Policijska akademija Ta-
cen, Rocenska 56, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka izvedbe del je 8. 10. 2001, rok iz-
vedbe pa je najkasneje 50 dni po uvedbi iz-
vajalca v posel, vendar ne kasneje kot dne
30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna na-
ročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v
tajništvu oddelka pri ga.Marinki Hlade, do-
datne 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 vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo. Ponu-
dniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumenta-
cijo morajo predložiti pooblastilo za dvig raz-
pisne dokumentacije, iz katerega morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in do-
kazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mo-
ra 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
17116-2401002-30807701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pre-
dložiti do 17. 9. 2001, najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
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be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 9. 2001,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila mora biti 60 dni od dneva uradnega pre-
jema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naroč-
niku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 27. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, izkušnje vodje del in fi-
nančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za iz-
kušnje vodje del je 20 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javne-
ga naročila.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-53823
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,

1380 Cerknica; telefon: 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novograd-

nja sanitarne kanalizacije industrijske
cone Podskrajnik, II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Podskrajnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek septem-
ber 2001, dokončanje november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerknica, C.
4. maja 53, 1380 Cerknica – Mlinar Samo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času trajanja raz-
pisa, med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 50110-630-810321.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena:“Ne odpiraj - ponud-
ba za novogradnjo sanitarne kanalizacije in-
dustrijske cone Podskrajnik, II. faza.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 12. uri v sejni sobi občine
Cerknica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisani akceptni nalog v višini 5% od ponud-
bene cene kot garancija za resnost ponud-
be in ga bo investitor unovčil, v kolikor iz-
brani izvajalec ne podpiše pogodbe o izva-
janju. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se
akceptni nalog vrne v roku 5 dni po izbiri iz-
vajalca. Izvajalcu se akceptni nalog vrne ob
podpisu pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od prejema obra-
čunske situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo skle-
nil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 17. 10. 2001, 21. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: plačilni
pogoji in cene 80%, Reference10%, Garan-
cijski rok 5%, Druge posebne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Občina Cerknica

Št. 351/01 Ob-53824
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Pre-

šernova 27, faks 03/426-58-02, tel.
03/426-58-00, e-pošta: komunalna.direk-
cija@celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostu čez Savinjo v Čopovi ulici v Celju,
sanacija mostu premostitvene dolžine 77 m
in širine mostu 10,6 m, ki obsega:

– sanacijo krova in izvedbo novih robnih
vencev,

– sanacijo betona nosilne konstrukcije,
– sanacijo dilatacijskih reg,
– izvedbo novih izlivnikov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se bodo oddala enemu ponudniku.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 15. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Navor, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, Rovan
Alojz, udig.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumenta-
cije 15.000 SIT z virmanom na TR št.
02234-0013743784, pri NLB d.d., za Navor
d.o.o., pred dvigom dokumentacije, s pripi-
som “sanacija mostu čez Savinjo v Celju”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOC, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2001 ob 12. uri; MOC, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, Celje – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 2,5 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v min. brezobrestnem va-
lutnem roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 45 dni od odpiranja
ponudb; 10. september 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(60%), rok izvedbe (15%), reference (15%),
usposobljenost ponudb (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled v podjetju Navor, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 12/III, Celje.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Mestna občina Celje
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Preklic
Ob-53811

Preklicujemo objavo o zavrnitvi vseh po-
nudb, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54,
z dne 29. 6. 2001, Ob-51440, o zavrnitvi
vseh prejetih ponudb na javni razpis za izva-
janje prevozov šolskih otrok v Občini Podče-
trtek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 30-31
z dne 28. 4. 2001. Javno naročilo bo odda-
no po navedenem javnem razpisu.

Občina Podčetrtek

Preklic
Ob-53785

Občina Podčetrtek preklicuje javni razpis
za oddajo storitev po odprtem postopku, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 54 z dne
29. 6. 2001, Ob-51302 za izvajanje prevo-
zov šolskih otrok v Občini Podčetrtek, zaradi
objave istega razpisa dne 28. 4. 2001 v Ura-
dnem listu RS, št. 30-31, Ob-47577.

Postopek oddaje javnega naročila se bo
izvedel v skladu z objavo Ob-47577 z dne
28. 4. 2001, Uradni list RS, št. 30-31/2001.

Občina Podčetrtek

Popravek

Št. 3.3.1673/01 Ob-53679
V javnem razpisu za pranje vagonov ci-

stern, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53127, št.
3.3.1581/2001 se 8. (b) točka pravilno gla-
si: Čas, v katerem se lahko prevzame razpi-
sno dokumentacijo: od objave dalje vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

Slovenske železnice d.d.

Ob-53612
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1000 Ljubljana, 01/587-21-00, faks
01/528-46-18.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: opravljanje laboratorij-
skih storitev, priloga 1B, t. 25 (zdravstvene
storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidenih je več sklopov, storitve in sklopi
pa se lahko oddajajo posamično.

5. Kraj izvedbe: sedež ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: ves čas veljave
pogodbe (3 leta).

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: zainteresirani ponu-
dniki naj pošljejo naročniku priporočeno po
pošti zahtevo po razpisni dokumentaciji. V
zahtevi naj obvezno navedejo polno ime (fir-
mo), davčno številko in naslov. Razpisno do-
kumentacijo bodo prejeli po pošti v roku dveh
dni od prejema zahteve. Ponudniki lahko do-
kumentacijo prevzamejo tudi osebno v tajniš-
tvu direktorice za splošne zadeve.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v
originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojnicah
z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba” ose-
bno na sedež naročnika ali pa priporočeno s
povratnico na naslov Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001, ob 11. uri, Upravna stav-
ba PK Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavna 105 dni po javnem
odpiranju ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ponudniki mora-
jo pri skupnem poslu nastopati kot partnerji,
pri čemer je obvezno le en poslovodeči, vsi
pa so solidarno zavezani za izpolnitev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: ponudniki morajo zagotoviti naj-
manj 30 dnevni plačilni rok ter podati izjavo,
da bodo storitve opravljali v skladu s standar-
di in normativi.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno v 7 dneh po
odpiranju.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 020-108/00 Ob-53613
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, Ljub-

ljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predelava izrabljenih avto-
mobilov (stara bremena).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2001 -
konec januarja 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v vložišču Mini-
strstva za okolje in prostor na Dunajski 48,
Ljubljana, 2. nadstropje. Dodatne informaci-
je lahko zahtevajo pri g. Sergeju Laurenčiču,
tel. 01/47-87-362, telefaks 01/47-87-425.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu
za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predlo-
žijo svoje ponudbe najkasneje do 7. 9. 2001
do 16. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstro-
pje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001 ob 10. uri v Veliki sejni
sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od orientacijske vredno-
sti javnega razpisa.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): v primeru, da bi sku-
pina ponudnikov predložila skupno ponudbo,
morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o
skupni izvedbi naročila, v kateri bodo ureje-
na in določena njihova medsebojna razmerja
glede izvajanja dobave, ki je predmet tega jav-
nega razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: predložitev dovoljenja
Agencije RS za okolje za predelavo izrablje-
nih avtomobilov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 30. 11. 2001. Predvideva-
mo, da bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejeta do 14. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del 30%,
2. stopnja predelave in delež za reciklažo

primernih odpadkov, razvidno iz priloženega
načrta ravnanja z odpadki 25%,

3. ustrezna tehnična opremljenost in ka-
drovska zasedba ponudnika ter kadrovska za-
sedba projektne skupine (podizvajalcev)
20%,

4. reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika samo za področje razpisanih
del in samo za obdobje zadnjega dopolnje-
nega in tekočega leta 15%,

5. čas izvedbe naročila 10%.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-53656
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica 1,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40, faks
07/393-15-90.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheolo-
ških raziskav na trasi AC Krška vas –
Obrežje, na najdišču: Col 1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisano
storitev.

5. Kraj izvedbe: Trasa AC Krška vas –
Obrežje, Col 1.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca, takoj
po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, (Uroš
Bavec, tel. 07/393-15-76, faks
07/393-15-90).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potrje-
no dokazilo o plačilu razpisne dokumentaci-
je.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 52100-603-30757, s pripisom
“JR ZAR AC“, pripisati davčno številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za varstvo naravne in kul-
turne dediščine Novo mesto, Skalickega uli-
ca 1, 8000 Novo mesto, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2001 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Ska-
lickega ulica 1, 8000 Novo mesto.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1% ponudbene vre-
dnosti in jo naročnik lahko vnovči v lastno
dobro.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve
situacije in uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, ra-
zen da mora biti ponudniku, ki nastopa kot
skupina izvajalcev in bo izbran kot najugo-
dnejši, nosilec posla biti obvezno oseba, re-
gistrirana in kvalificirana za izvajanje arheolo-
ških raziskav.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošne
usposobljenosti po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: predmet javnega naročila se izvaja v skla-
du z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od dneva za oddajo ponudbe, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 14. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

Ponder
1. Reference ponudnikov(R) 0,5
2. Kadri za izvedbo razpisanih del (K) 0,6
3. Opremljenost ponudnikov (O) 0,1
4. Ponudbena cena (C) 0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk)

K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk)

O = opremljenost ponudnika (od 1 do 10
točk)

Ct = ponudbena cena (po formuli od 0 do
30 točk)

T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje

po naslednji formuli:

 Ci – CnCt = 30 × (1 – (---------------))
     Cn

Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i

Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže

največje število točk (T) po sledeči formuli:
T = 0,5 x R + 0,6 x K + 0,1 x O + 0,5 x Ct
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo morebitne druge infor-
macije o naročilu posredoval le na podlagi

pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudbe na
naslov: Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1,
8000 Novo mesto, s pripisom “Vprašanja v
zvezi z javnim naročilom JN ZAR AC“.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 8. 2001.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto

Ob-53657
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: Občina Cerknica,

Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tel.
01/709-06-10; faks 01/709-11-10.

3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnov-
nošolskih otrok v občini Cerknica za šol-
sko leto 2001/2002 in 2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: osnovne šole
– Osnovna šola Notranjski odred Cerk-

nica,
– Podružnična osnovna šola 11. maj Gra-

hovo,
– Podružnična osnovna šola Maksim Ga-

spari Begunje,
– Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek,
– Podružnična osnovna šola Unec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001 do
31. 8. 2003, z možnostjo podaljšanja za eno
leto.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica – tajniš-
tvo, Dušan Jernejčič.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te ob-
jave do 6. 9. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR Občine
Cerknica, št.: 50110-630-810321.

9. (a) Datum in ura da kdaj je potrebno
predložit ponudbo: do 7. 9. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 2001
ob 11. uri, v prostorih Občine Cerknica, Ce-
sta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo ponudbi priložiti podpisan ak-
ceptni nalog v višini 5% vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in (ali
sklicevanje na) določila v predpisih: naroč-
nik bo račun poravnal skladno s predpisi o
izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): pisna pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finačne, poslovne in
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tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba nakazila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Za-
kon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS,
št. 72/94), Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozi-
jo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve v sprejemu ponudbe: 7. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dodatne informacije
dobi na Občini Cerknica na tel.
01/709-06-17, kontaktna oseba je Dušan
Jernejčič.

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 8. 2001.

Občina Cerknica

Št. 011-04-8/01 Ob-53670
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izmera oziroma obnova
mej in izdelava parcelacijskih načrtov za
rekonstruirane državne ceste na obmo-
čju Republike Slovenije za 73 odsekov v
skupni dolžini 145 km.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dopustno je predložiti ponudbo za celotno
razpisano delo oziroma za sklope (odseke)
javnega naročila (navedeno v razpisni doku-
mentaciji-Projektna naloga-Poglavje 7).

5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regional-
ne ceste v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravna-
jo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 9.
2001 ob 11. uri, v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega 30,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega
naročila in jo naročnik lahko vnovči v dobro
računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o
skupni izvedbi javnega naročila v skladu s
47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so natančno navedeni
in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena:
Najugodnejši ponudnik dobi 60 točk ostali

ponudniki pa:

Za% višja cena Zmanjšanje števila
točk

do 12,5% –10
od 12,5% do 25% –15
nad 25% –20

2. Reference:

Izmerjeni km cest Povečanje števila točk

od 71 km do 90 km +15
nad 91 km +30

3. Kadri:
Če ima ponudnik najmanj osem redno

zaposlenih delavcev, od tega najmanj dva
odgovorna geodeta in najmanj štiri inž. ge-
od., ki so vpisani v imenik geodetov pri IZS
se mu prišteje 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-53671
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mini-

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: idejna študija variant ob-
vozne ceste mesta Ljutomer.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: cesta R1-230 Križev-
ci-Ljutomer, Ljutomer-Pavlovci.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 180 dni od skle-
nitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 9.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega 30,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki mora glasiti na 1% vrednosti javnega
naročila in jo naročnik lahko vnovči v dobro
računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
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skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o
skupni izvedbi javnega naročila v skladu s
47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoji so natančno navedeni
in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na so v razpisni dokumentaciji (Projektna na-
loga).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 35209-01/01/2 Ob-53693
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,

1251 Moravce, tel. 01/723-10-98, faks
01/723-10-35.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izva-
janje obvezne gospodarske-dimnikarske
službe za pregledovanje, nadziranje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Mo-
ravče.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne rešitve niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za obdobje 5 let z možnostjo poda-
ljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel.
01/723-10-98, Franci Kos.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. september 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče. Zapečatene kuverte morajo
biti označene z oznako “Ponudba – ne odpi-
raj”, z navedbo naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. september 2001 ob 12. uri, Ob-
čina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Morav-
če, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po določilih razpisne doku-
mentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74, 14/90), Odloka o določitvi pred-
meta in pogojev opravljanja gospodarske jav-
ne službe s podelitvijo koncesije za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka (Uradni vestnik Občine Moravče,
št. 01/96), Pravilnik o prvih meritvah in obra-
tovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogo-
jih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96),
Uredba o emisiji snovi v zrak kurilnih naprav
(Ur. l. RS, št. 73/94, 51/98, 83/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 60 dni po odpiranju ponudb.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v 8 dneh
po sklepu OS.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
koncesijske dajatve = 90 točk, višina cene
storitve = 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 54/01 z dne
29. 6. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. avgust 2001.

Občina Moravče

Št. 15/01 Ob-53705
1. Naročnik: Severnoprimorska mrežna

RRA, nosilna RA: Idrijsko-Cerkljanska raz-
vojna agencija d.o.o. Idrija.

2. Naslov naročnika: 5280 Idrija, Me-
stni trg 1, telefon: 05/37-20-180, faks:
05/37-20-181, e-naslov: icra@s5.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: predmet naročila je izde-
lava urbanistično-arhitektonske doku-
mentacije za regionalno kolesarsko
omrežje v statistični regiji Goriška s po-
trebnimi vsebinami:

– strokovne podlage,
– program zasnove in vnos v planske

dokumente,
– geodetski posnetek obstoječega

stanja,
– idejni načrt s predračunom izvedbe,
– izdelava lokacijskega načrta s pri-

dobivanjem soglasij,
– pridobitev lokacijskega dovoljenja.
Vrednost javnega naročila znaša za sklop

I. ca. 3,500.000 SIT, za sklop II.
10,500.000 SIT (v bruto vrednostih)

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja v dveh ločenih sklopih:

I. sklop: trasa regionalnega omrežja Idrija
– Želin okvirna dolžina odsekov 7 km;

II. sklop za povezavo naselij:
– Šempeter-Vrtojba-Miren, okvirna dolži-

na 3 km,
– Plave –Brda (Gonjače) okvirna dolžina

2,5 km,
– Solkan-Brda (Hum) okvirna dolžina

3 km,
– Solkan – Nova Gorica – Pristava okvir-

na dolžina 2,5 km,
– Kanal – Avče – Most na Soči okvirna

dolžina 9 km.
5. Kraj izvedbe: zgoraj navedeni kraji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: v

obeh sklopih so možne variantne trase, ki
dosegajo optimalne mrežne povezave. Del-
ne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2001
– december 2001.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: za I. sklop prevzem
dokumentacije Idrijsko-Cerkljanska razvojna
agencija d.o.o., Mestni trg 1, 5280 Idrija,
e-mail: icra@s5.net - kontaktna oseba: Mate-
ja Bizjak, tel. 05/37-20-180 in faks:
05/37-20-180. Za II. sklop: Regijska razvoj-
na agencija severne primorske d.o.o., Med-
narodni prehod 4, 5290 Šempeter pri Gori-
ci, kontaktna oseba: Ivan Mignozzi
05/330-66-84 faks: 05/330-66-87, ali
031/308-664, e mail: rra.ng@siol.net.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, oziroma dobi do-
datne informacije: od dneva te objave do
7. 9. 2001 vsak delovni dan med 8. in 10.
uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do ponedeljka 10. 9. 2001, do 10.
ure.

b) Naslov, kamor je treba predložiti po-
nudbo: pri naročniku: Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija d.o.o., Mestni trg 1, 5280
Idrija.

10. Datum in kraj odpiranja ponudbe:
javno odpiranje ponudbe bo dne 10. 9. 2001
ob 11. uri v prostoru (sprejemni pisarni) Idrij-
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sko-Cerkljanske razvojne agencije v Idriji,
Mestni trg 1, I. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica v
višini 5% ponudbene bruto vrednosti (z DDV).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, rok plačila je minimalno 60 dni od preje-
ma dokončanega izdelka.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: skladno z 41. členom ZJN-1
in razpisnimi pogoji (potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti, potrdilo, da ni pod pri-
silno poravnavo, v stečaju, opis sposobnosti
zaposlenih za izvedbo posla).

15. a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ni.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tev: ni.

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: predstaviti
predhodne tovrstne ali podobne izkušnje po-
nudnika.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
20 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve je 15 dni po od-
piranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: izvirnost
in ustreznost idejne zasnove ter ekonomska
ugodnost ponudbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pisno seznanil vse po-
nudnike z izidom odpiranja ponudb in izbire
ponudbe.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ni.

20. Datum zahteve za objavo v Urad-
nem listu RS: 10. 8. 2001.

Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija d.o.o., Idrija

Št. 1 Ob-53719
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: čiščenje prostorov bolni-
šnice; storitve iz priloge 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 5. 11. 2001
do 4. 11. 2006.

8. (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 dokumenta-
cije: osebno ali po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije.
Faks: 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Peter Weissensteiner, tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s pripi-
som za RD: Čiščenje prostorov bolnišnice.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 9. 2001 do 13.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 9. 2001 ob 11. uri, v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kiruruške
stolpnice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT, veljavna do 3. 5. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: meseč-
na plačila na osnovi računa, ki mora biti izdan
najkasneje do petega v mesecu za pretekli
mesec. Fakturni znesek se bo mesečno
usklajeval, in sicer 30% v skladu z rastjo cen
življenskih potrebščin ter 70% v skladu s po-
rastom izhodiščne plače v negospodarstvu
za pretekli mesec.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih 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, likvidacije ali pri-
silne 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 nekaz-
novanosti, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristoj-
ni davčni urad ali carinska uprava; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudbe;

5. odločbo upravne enote oziroma dru-
gega pristojnega organa za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

6. BON-1 in BON-2 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanje in potrdi-
lo 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 predlo-
žitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 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 za-

poredno št. 4 obrazca BON-1, enake ali ve-
čje od razpisane vrednosti razpisa;

– prihodke od prodaje, izkazane pod za-
poredno št. 13 obrazca podatki iz bilance
uspeha, enake ali večje od ocenjene vre-
dnosti razpis;

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja razpisane vrste storitev,

opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika;
9. da ima usposobljene kadre za izvaja-

nje storitev ter za vodenje in nadzor z vsaj
enoletnimi delovnimi izkušnjami. Naročnik za-
hteva:

– za izvajanje storitev vsaj 150 oseb s
končano osnovno šolo;

– za vodenje izvajanja storitev vsaj 3 ose-
be s končano VI. stopnjo izobrazbe zdrav-
stvene smeri;

– za nadzor vsaj 1 osebo s končano VII.
stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri.

Zaposleni morajo biti s ponudnikom v re-
dnem delovnem razmerju.

10. da izvaja usposabljanje zaposlenih po
izdelanih programih usposabljanja: osnove
higienskega minimuma, higiena rok z upora-
bo rokavic, izolacije in postopki v zvezi z
njimi, upoštevanje navodil za “zaprte“ enote,
priprava in uporaba razkužil, osebna zaščita
pri delu, zakonsko določeno usposabljanja
(priložiti je potrebno opis in dokazila);

11. da zagotavlja nadzor kakovosti stori-
tev z mikrobiološkim nadzorom (priložiti je
potrebno opis in dokazilo o sodelovanju po-
nudnika z referenčnim mikrobiološkim labo-
ratorijem);

12. da izvaja storitve dnevnega čiščenja
na dan oddajanja ponudbe še vsaj v eni bol-
nišnici (ponudniki morajo priložiti izključno
potrdilo bolnišnice, kjer ponudnik opravlja
dejavnost čiščenja);

13. bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10,000.000 SIT, veljavna do 3. 5.
2002.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 4. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe
do 19. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 65 točk;
2. reference ponudnika – 20 točk;
3. kadrovska zasedba – 15 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo sklenil pogodbo za ob-
dobje petih let.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne
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29. 6. 2001, Ob-51329.
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 10. 8. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 26810-29/2001 Ob-53734
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški pro-
met.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, e-mail dzp-info@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava feasibility študi-
je za hitro progo Benetke-Trst-Ljubljana
odsek: (it/slo) državna meja-Ljubljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet, Direkcija za želez-
niški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
vložišče Alenka Vihar, tel. 02/234-14-50.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko prevzame med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 15.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, stroškovno mesto 2422.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija za železniški promet, Kopi-
tarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Mi-
nistrstva za promet, Direkcije za železniški
promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 3% od vrednosti javnega na-
ročila in mora veljati 30 dni po izteku veljav-
nosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

– da so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– da imajo izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj
treh projektov, kot glavni izvajalec ali sodela-
vec, ki so po svoji naravi in zahtevnosti pri-
merljivi razpisanemu projektu, v zadnjih 3 le-
tih, v vrednosti min. 50% ponudbene.

– da zagotovijo vsaj po 2 strokovnjaka iz
8 področij navedenih v razpisni dokumen-
taciji,

– povprečni letni promet ponudnika v zad-
njih treh letih mora biti v višini najmanj ena in
polkrat (1,5x) vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,

– rok dokončanja ne more biti daljši od
razpisanega.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mo-
ra biti najmanj 90 dni od dneva, ko poteče
rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge informacije o naročilu lahko ponu-
dniki zahtevajo pisno ali po tel. 02/234-14-12,
na naslov RS MPZ-Direkcija za železniški pro-
met, Maribor, Kopitarjeva 5. Naročnik bo pi-
sno odgovoril na vsa vprašanja, ki jih bo prejel
v pisni obliki najkasneje 5 dni pred potekom
roka za predložitev. ponudb.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 8. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 55/S Ob-53742
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz poštnih
pošiljk na relaciji: A) Maribor - Črna na
Koroškem - Maribor, B) Maribor - Sredi-
šče ob Dravi - Maribor, C) Ljubljana -
Šmartno pri Litiji - Ljubljana in D) Ljub-
ljana - Draga - Ljubljana, številka kategori-
je 4. iz priloge I A - storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po
posameznih relacijah.

5. Kraj izvedbe: na navedenih relacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 11.
2001, zaključek 31. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za
finančne zadeve - nabavna služba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro
vsak delavni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sektor za
finančne zadeve - nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 9. uri v prostorih Poš-
te Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa za pretekli mesec.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: potrdilo o registraciji in oprav-
ljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da ponu-
dnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki ga
izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdilo,
da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji
ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe), potrdilo, da v zad-
njih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, potrdilo, da so poravnani vsi davki
in prispevki in druge dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi Republike Slove-
nije, opis finančne zmožnosti za izvedbo po-
sla. (potrebno je predložiti izvlečke iz bilance
stanja in uspeha od prihodkov za zadnja tri
leta), opis sposobnosti zaposlenih za izved-
bo posla, opis zmožnosti za izvedbo posla.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2001, predvi-
den datum odločitve 5. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za km po posamezni relaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 243 Ob-53744
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za strojništvo.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 6, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 14. točka priloge 1A - či-
ščenje prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantna ponudba ni sprejemljiva.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se dobi po pošti ali dvigne na naslovu
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, tel. 01/24-16-215, faks 01/24-16-213.
Kontaktna oseba je Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR - Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, št.:50101-603-50267, sklic na
številko 50015-243.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 9. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v RD.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: V RD.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 9. 2001.

Fakulteta za strojništvo

Št. 08506/3/2001 Ob-53753
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: javni razpis za izbiro izvajal-
ca čiščenja upravnih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Laško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od decembra
2001 do decembra 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Laško, Me-
stna ulica 2, Tajništvo oddelka za GJS, oko-
lje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti od dneva te objave
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT, plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško št.
50710-630-10131.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. oktober 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Tajništvo oddelka za GJS, okolje
in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2, La-
ško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 1. oktober ob 12. uri, v
sejni sobi občine Laško.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe 5%.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v ro-
ku 60-90 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,

2. da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek ali je prenehal poslovati na podlagi so-
dne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih le-
tih pred objavo naročila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je poveza-
no s poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je ponu-
dniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če je ponudnik, ki ima sedež v tuji-
ni, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih mora po-
ravnati v RS,

5. da ima ponudnik veljano dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila in je tako dovoljenje za-
htevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran in dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi te-
hničnimi zmogljivostmi in je izvedel storitev za
10 pogodbenih partnerjev,

8. ISO certifikat če obstaja,
9. revizijsko poročilo, če obstaja,
10. da nudi 60-90 dnevni plačilni rok,
11. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 5% ponudbe-

ne vrednosti,
12. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% pogodbene vrednosti in jo bo predložil,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval,

13. da bo sprejel v redno delovno razmer-
je za nedoločen čas s polnim delovnim ča-
som tri delavke (čistilke z vsemi pravicami in
obveznostmi, ki pripadajo delavkam v skladu
z veljavno pravno zakonodajo kot, če bi še
naprej ostale v rednem delovnem razmerju pri
naročniku (plača, regres za letni dopust, re-
gres za prehrano in potni stroški).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2001, predvideni datum o odločitvi o
sprejemu ponudbe je 30. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: pri izbo-
ru najugodnejšega ponudnika bo strokovna
komisija upoštevala sledeča merila:

a) cena – 60%,
b) reference – 20%,
c) ostalo – 20%.
K a) Cena 60%:
Strokovna komisija bo to merilo ocenje-

vala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najni-
žjo ceno za izvajanje razpisanih del dodelila
60 točk, ostalim ponudnikom z višjo ceno pa
število točk po sledeči formuli:

A=(x/y)x60
A–število točk za merilo cena,
x–najnižja ponudbena cena (SIT),
y–ponudbena cena posameznega ponu-

dnika (SIT).
K b) reference 20%:
jih nima – 0 točk,
zadovoljive – 2 točki,
zadovoljive ima priporočila – 3 točke,
odlične – 4 točke,
odlične s priporočili – 5 točk.
K c) ostalo 20%:
• Fiksnost cene
Cena mora biti fiksna za obdobje enega

leta. Ponudnik, ki bo ponudil fiksno ceno za
obdobje treh let prejme 5 točk.

• Število redno zaposlenih
Število redno zaposlenih, ki izvajajo či-

ščenje - delovne kapacitete.
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– nad 5 zaposlenih 1 točka,
– nad 10 zaposlenih 2 točki,
– nad 15 zaposlenih 3 točke,
– nad 20 zaposlenih 5 točk.
• Število zaposlenih glede na normative

za čiščenje poslovnih površin
– 1 zaposlen na površino večjo od

1100 m2 - 0 točk,
– 1 zaposlen na površino večjo od

1000 m2 - 1 točka,
– 1 zaposlen na površino večjo od

800 m2 - 2 točki,
– 1 zaposlen na površino večjo od

700 m2 - 3 točke,
– 1 zaposlen na površino manjšo ali ena-

ko 600 m2 - 5 točk.
• Ponudnik razpolaga s sistemom kako-

vosti serije ISO 9000
Ponudnik, ki razpolaga s sistemom kako-

vosti serije ISO 9000 prejme 2 točki.
• Ponudnik razpolaga s sistemom ravna-

nja z okoljem ISO 14000
Ponudnik, ki razpolaga s sistemom ravna-

nja z okoljem ISO 14000 prejme 2 točki.
• Druge ugodnosti iz razpisanih del v okvi-

ru režima čiščenja
Ponudniki bodo druge ugodnosti navedli

v obrazcu “ponudba”. Ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo vrednost dodatnih ugodnosti, bo
prejel 1 točko. Ostali ponudniki z nižjo vre-
dnostjo dodatnih ugodnosti, pa število točk
po naslednji formuli:

C=(x/y)x1
C–število točk za merilo dodatne ugo-

dnosti,
x–ponujena vrednost posameznega po-

nudnika,
y–najvišja ponujena vrednost.
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju po-

nudb tudi upoštevala ustreznost in formalno
popolnost.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja po-
nudb zahtevati pojasnila njihovih ponudb. Za-
htevek za pojasnjevanje, kakor tudi odgovor
morata biti v pisni obliki. Ponudnik, ki izbere
višje število točk je najugodnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na oddel-
ku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/73-38-714 med 7. in 9.
uro, do 25. 9. 2001.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Občina Laško

Št. 40002-1/01 Ob-53754
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: hidrogeologija Karavank
– območje Pece; storitve (1 B, št. kateg.
27 – druge storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
področju Pece v Karavankah in na sedežu
izbranega ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki morajo predložiti ponudbe v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 24 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabi-
na Hajrič, univ. dipl. prav., II. nadstropje,
soba 201/II, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure,
vsak delovni dan, v petek do 14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2001 ob 9. uri, MOP, Agencija
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojko-
va 1b, soba št. 201/II.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

– da razpolaga z ustrezno opremo za iz-
vedbo javnega naročila,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma izstavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti jav-
nega naročila za več kot 10%,

– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša
od 60 dni od odpiranja ponudb,

– da skupni obseg ur neposrednega dela
potencialnih podizvajalcev v projektni skupini
ne presega polovice ur celotne projektne
skupine,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.

Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: navedeni so v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, kot je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
in predvideni datum odločitve: 20 dni po jav-
nem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika, ustreznost projektne skupine.

Najugodnejša ponudba je tista ponudba,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja neuspeli javni
razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 29. 6. 2001, Ob-51339, pod istimi 
pogoji.

Morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika pri Sabini Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Ob-53757
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Štefanova 5, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-69-58, elektronski naslov:
HSMP@gov.si.

3. Vrsta storitev in opis naročila ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1A, oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
člane delovne skupine za 3. komponen-
to (Testiranje in uvajanje rešitev v pilotne
institucije ter oblikovanje centra za izme-
njavo podatkov – CIP) Projekta razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
Sloveniji). Cilj delovanja skupine je zagotoviti
podporo pri definiranju in izvajanju nalog 3.
komponente, t.j.:

– vzpostavitev Centra za izmenjavo po-
datkov,

– implementacija prve verzije standardne-
ga vmesnika HISA Modela za izmenjavo po-
datkov,

– vzpostavitev in povezava pilotnih cen-
trov integriranega zdravstveno informacijske-
ga sistema.

Člani bodo izbrani za naslednja področja:
– strokovnjak za definicijo obsega in fun-

kcionalnosti centra za izmenjavo podatkov (2
člana),

– strokovnjak za organizacijo dela in ka-
drovske zadeve (2 člana),

– višji strokovnjak za pravne zadeve,
– strokovnjak za pravne zadeve,
– strokovnjak za finance.
4. Če je predvidena oddaja sklopov na-

ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– oddaja sklopov naročila posebej: da,
– obseg sklopov: enakovredni sklopi,
– sprejemljivost ponudb za en sklop: da,
– sprejemljivost ponudb za več sklopov: da,
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– sprejemljivost  ponudb  za  vse  sku-
paj: da.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe:
september, oktober 2001, čas izvedbe: 9
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za zdra-
vje, Projektna pisarna, Dalmatinova 10, raz-
pisna dokumentacija: Gregor Medvešek, Ja-
sna Poženel, dodatne informacije: Andrej
Levstik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do vključ-
no 11. 9. 2001 od 9. do 12. ure, po pred-
hodni najavi na telefon: 01/234-84-00, tele-
faks 01/234-84-02, na lokaciji: Ministrstvo
za zdravje, Projektna pisarna – HSMP Pro-
jekt, Dalmatinova 10 (1. nadstropje), 1000
Ljubljana, ali na podlagi predhodne zahteve
na elektronski naslov: HSMP@gov.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, vložišče, 1. nadstropje,
soba 22.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 17. 9. 2001 ob 12.15, Mi-
nistrstvo za zdravje, Ljubljana, september/ok-
tober 2001.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da:

a) bančna garancija za resnost ponudbe,
b) bančna garancija za dobro izvedbo

posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine po-

nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o javnih naročilih(ZJN-1), Uradni
list RS, št. 39/00.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila,
ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb
in  izbiri  ekonomsko  najugodnejše  ponud-
be so:

– tehnična (65 točk):
• splošne kvalifikacije 13 točk,
• specifične kvalifikacije 52 točk,

– finančna (35 točk).
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
18. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

19. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Ministrstvo za zdravje

Ob-53758
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Štefanova 5, tel. 01/478-60-01, faks
01/478-69-58, elektronski naslov:
HSMP@gov.si.

3. Vrsta storitev in opis naročila ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1A, oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: javni razpis za
izbiro članov delovnih skupin za 2. kom-
ponento (Oblikovanje enotnih standar-
dov zdravstveno informacijskega siste-
ma) Projekta razvoja upravljanja sistema
zdravstvenega varstva v Sloveniji:

1. delovna skupina: Predmet varstva (Sub-
jekt varstva – bolnik) (3 člani),

2. delovna skupina: Značilnosti zdravstva
(Značilnosti oziroma zdravstvene karakteri-
stike) (4 člani),

3. delovna skupina: Dejavnosti zdravstve-
nega varstva (Aktivnosti zdravstvenega var-
stva) (4 člani),

4. delovna skupina: Sredstva zdravstve-
nega varstva (Viri zdravstvenega varstva) (4
člani),

5. delovna skupina: Odobritev zdravstve-
no informacijskega sistema (Pooblastila za
dostop do zdravstvenih podatkov) (2 člana),

6. delovna skupina: Skupina ekspertov
za podporo dela v delovnih skupinah od 1 do
5 (5 članov).

Cilj delovanja delovnih skupin je oblikova-
nje enotnih standardov zdravstveno informa-
cijskega sistema, skladno z evropskim stan-
dardom HISA (Healthcare Information Sys-
tem Architecture).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– oddaja sklopov naročila posebej: da,
– obseg sklopov: enakovredni sklopi,
– sprejemljivost ponudb za en sklop: da,
– sprejemljivost ponudb za več sklopov da,
– sprejemljivost  ponudb  za  vse  sku-

paj: da.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: sept./okt. 2001, čas izved-
be: 20 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za zdra-
vje, Projektna pisarna, Dalmatinova 10, raz-
pisna dokumentacija: Gregor Medvešek, Ja-
sna Poženel, dodatne informacije: Andrej
Levstik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do vključ-
no 11. 9. 2001 od 9. do 12. ure, po pred-
hodni najavi na telefon 01/234-84-00, tele-
faks 01/234-84-02, na lokaciji: Ministrstvo
za zdravje, Projektna pisarna – HSMP Pro-
jekt, Dalmatinova 10 (1. nadstropje), 1000
Ljubljana, ali na podlagi predhodne zahteve
na elektronski naslov: HSMP@gov.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, vložišče, 1. nadstropje,
soba 22.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 18. 9. 2001 ob 11. uri, Mi-
nistrstvo za zdravje, Ljubljana, september/ok-
tober 2001.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da:

a) bančna garancija za resnost ponudbe,
b) bančna garancija za dobro izvedbo

posla.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine po-

nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o javnih naročilih(ZJN-1), Uradni list RS,
št. 39/00.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Merila za ocenitev ponudb:
Tehnična merila: 65 točk:
1. Splošne kvalifikacije: 13 točk,
2. Specifične kvalifikacije: 52 točk.
Finančna merila 35 točk.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
18. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
19. Datum in številka objave neuspe-

šnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 10. 8. 2001.
Ministrstvo za zdravje

Št. 266-62/01 Ob-53761
Št. JN: 26/01W

1. Naročnik:  Servis  skupnih  služb  Vla-
de RS.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba svetovalnih inže-
niringov za 14 mejnih prehodov-izdelava
investicijske dokumentacije in izvajanje
investicijskega inženiringa do pridobitve
gradbenega dovoljenja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Mejni prehodi po Slo-
veniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek predvido-
ma 1. 10. 2001, dokončanje predvidoma
31. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na - glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do odpiranja ponudb od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. računa:
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001 ob 9.30, Servis skupnih
služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana - sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe in bančna ga-
rancija za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pravni akt o skupni
izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ostali pogoji so podrobneje poda-
ni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene sto-

ritve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet jav-
nega naročila - skupaj največ 23 točk,

3. finančna sposobnost ponudnika - naj-
več 5 točk,

4. strokovna izobrazba kadrov - največ 4
točke,

5. certifikat ISO 9001 - 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Margareta Jeraj, tel. 01/478-18-00.
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: Uradni list RS, št. 50, z dne 15. 6.
2001.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2001.

Servis skupnih služb Vlade

Ob-53778
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Ulica Milana Maj-

cna 1, 1433 Radeče, tel. 03/56-85-155,
faks 03/56-85-285.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1 A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevoza osnov-
nošolskih otrok v Osnovno šolo Marjana
Nemca Radeče in podružnično šolo Svi-
bno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dniki oddajo ponudbo za vse relacije, ponud-
bena cena se oblikuje na relacijo na dan.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
deče.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba bo skle-
njena za šolsko leto 2001/2002 po šolskem
koledarju, z možnostjo podaljševanja za eno
leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Radeče, Uli-
ca Milana Majcna 1, Radeče, Oddelek
družbenih dejavnosti, Vera Lipec, ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, v času trajanja razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, pri blagajni Ob-
čine Radeče ali na žiro račun:
50710-630-10147; sklic na številko: 999.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Radeče, Ulica Milan Maj-
cna 1, 1433 Radeče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Radeče.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo izvajala v skladu z zakonom in pred-
pisi o izvajanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: v skladu z zakonom in razpisno
dokumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da, v skla-
du z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o
varnosti cestnega prometa, Pravilnik o avto-
busnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik mi-
nimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkiri-
šča in mesta za vzdrževanje vozil ter ostala
zakonodaja s tega področja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 25. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najni-
žja končna ponudbena cena, reference in
plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Občina Radeče

Ob-53807
1. Naročnik: Center Vlade Republike Slo-

venije za informatiko v svojem imenu ter po
poblastilu državnih organov in drugih naročni-
kov, navedenih v razpisni dokumentaciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks: 01/478-86-49, e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve pogarancijskega
vzdrževanja, nadgraditev in dograditev ra-
čunalniške opreme na Ljubljanskem, Je-
seniškem in Novomeškem območju za
potrebe državnih organov RS in drugih
naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi jav-
nega razpisa.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v skla-
du z merili in pogoji je predvidena oddaja sto-
ritev s 3. področij vzdrževanja na 3. obmo-
čjih RS.

5. Kraj izvedbe: Ljubljansko, Jeseniško in
Novomeško območje, kot je to podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: obdobje 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
Republike Slovenije za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana, soba 29; Petra
Rozman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali na in-
ternetu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 9. 2001 ob 10.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavnost do 22. 11. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni
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obračun storitev, rok plačila 30 dni po preje-
mu pravilno izstavljenega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

3.6 Pogoji za ugotavljanje usposobljeno-
sti in sposobnosti

3.6.1 Na poslovnem področju
1. Pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: ponudnik v ponudbi ni dal zava-

jajočih podatkov;
3. Pogoj: v zadnjih petih letih ponudniku

ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njegovim po-
slovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.

4. Pogoj: registracija in obrtno dovoljenje
za dejavnost, ki je predmet ponudbe (72.500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav);

5. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgublje-

nih pravd, ki kažejo na nezanesljivost poslo-
vanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zadnjih
dveh letih od datuma objave razpisa z naroč-
nikom pri poslovanju (večkratne neustrezne
izvedbe, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne
dobave ali izvedbe, izkazani večkrat preko-
račeni odzivni časi ali časi popravil (vsaj
15-krat glede na zapise baze naročnika), iz-
kazano večkratno odpravljanje iste napake
glede na pogodbene pogoje ali bistvene kr-
šitve določb pogodb z naročnikom);

6. Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Pogoj: en dokument, ki dokazuje kakovost

organizacije poslovanja ponudnika;
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-

našajo na organizacijo poslovanja ponudnika
(listine, ki se nanašajo na kakovost poslova-
nja ponudnika, kot so normativi in drugi do-
kumenti, izdani od organizacij, ki presojajo ka-
kovost poslovanja, lahko pa tudi recenzija ali
primerjave s področja poslovanja, objavljene
v ustreznih publikacijah), ne pa dokazi o ka-
kovosti produktov, dokazi o usposobljenosti
kadrov na tehničnem področju, dokazi o ka-
kovosti poslovanja principala, prodajne refe-
rence principala in ponudnika ipd. Kot doka-
zila štejejo tudi dokumenti o postopku prido-
bivanja ISO certifikata, če ima ponudnik
ustrezno pogodbo o zunanji presoji s strani
zunanjega pooblaščenega presojevalca/po-
deljevalca certifikata. Pogodba o postopku
notranje presoje kakovosti šteje za dokument,
ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja.

7. Reference ponudnika na razpisanem
področju:

Pogoj: Ponudnik mora z ustrezno pogod-
bo za katerokoli tehnologijo s področja prija-
ve, na katerega se prijavlja, izkazati, da je iz-
vajal storitve, ki so predmet razpisa, vsaj 2
leti pred objavo razpisa – za vsako področje
prijave.

3.6.2 Na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih ob-

veznosti najmanj 0,8;

Količnik bo izračunan na podlagi podat-
kov iz bilance stanja za leto 2000, z upošte-
vanjem kasnejših - z verodostojnimi listinami
izkazanih - zamenjav kratkoročnih z dolgoroč-
nimi viri sredstev, ki morajo biti podani v pri-
logi, kjer je zahtevana bilanca stanja.

2. Pogoj: ni blokad žiro računa (v zadnjih
dveh letih od objave razpisa);

3. Pogoj: proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali ponudnik ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

4. Pogoj: poravnani davki, prispevki in dru-
ge obveznosti v skladu s predpisi.

5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in
ustrezen poslovni izid iz dejavnosti;

Pogoj: letna realizacija v višini 40 mio SIT
oziroma kapital v višini ene šestine omenje-
ne vrednosti.

3.6.3 Na področju kapacitet, opremljeno-
sti in kadrov

3.6.3.1 Kapacitete in opremljenost
Pogoj: ponudnik ima ustrezne prostore za

opravljanje vseh razpisanih dejavnosti na pri-
javljenem območju.

Pogoj: za vsako območje prijave mora po-
nudnik izkazati razpoložljivo ustrezno prevoz-
no sredstvo za dostop do lokacij ter prevoz
opreme.

3.6.3.2 Usposobljenost, dohodki in izkuš-
nje kadrov

Pogoj: redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcio-
nalna znanja za opremo, ki je predmet prija-
ve. Ti kadri štejejo za usposobljene po tem
razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.

Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šte-
je certifikat oziroma šolanje vsaj enega pro-
izvajalca/principala opreme, ki je tipični pred-
stavnik področja tehnologije prijave. Upošte-
vani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne
bodo starejši od dveh let pred objavo razpi-
sa. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazu-
jejo dejansko praktično šolanje oziroma uspe-
šno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila
o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcio-
nalnih znanj.

Število zaposlenih, glede na področje in
območja:

Minimalno število zaposlenih z ustreznimi
znanji na posameznem področju

Območje A B1 B2 Skupaj

1 območje 4 2 2 5
2 območji 6 3 3 7
3 območja 7 4 3 8

Min skupaj – minimalno število zaposle-
nih za posamezno območje in področje pri-
jave

Pogoj: števila v tabeli – minimalno število
zaposlenih oseb, ki glede na merila štejejo
za usposobljene. Posamezen zaposlen se
glede na znanja, ki jih ima lahko upošteva na
več področjih prijave. V stolpcu “Skupaj“ pa
je navedeno minimalno število zaposlenih po
posameznih področjih.

Pogoj: bruto dohodki kadra, ki po teh me-
rilih šteje za usposobljenega, so vsaj enaki
predpisanim;

Izkušnje:

Pogoj: povprečna delovna doba na stro-
kovnem področju vsaj 2 leti.

Računa se povprečje za kader, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega

3.6.3.3 Rezervni deli različnih tehnolo-
gij ter zgodovina poslovanja na področju pri-
jave.

Razpoložljivost rezervnih delov in opreme
za opravljanje dejavnosti s predmeta razpisa:

Pogoj: ponudnik ima dostop do rezervnih
delov in/ali nadomestne opreme. Ponudnik
mora v ta namen imeti izjavo (pisma o name-
ri) vsaj treh glavnih prodajalcev tehnologije na
posameznem področju, ki uporablja svojstve-
ne rezervne dele, s katero potrjujejo, da bo-
do v primeru izbire z njim sklenili ustrezno po-
godbo za dobavo rezervnih delov. Izjavo lah-
ko nadomesti ustrezna pogodba, če ima po-
nudnik sam pogodbeno razmerje za določe-
no tehnologijo.

3.6.3.4 Območja in področja prijave
Ponudnik se lahko prijavi na kateremkoli

območju ali za več območij. Naročnik bo ob
izpolnjevanju vseh ostalih pogojev za določe-
no območje izbral med ponudniki, ki bodo iz-
kazali posest ustreznih prostorov na tem teri-
torialnem območju ali v oddaljenosti do 10
km od mej tega območja.

Pogoj: za vsako območje, na katero se pri-
javlja, mora ponudnik izkazati posest ustrez-
nih prostorov na tem teritorialnem območju
ali v oddaljenosti do 10 km od mej tega ob-
močja.

V primeru, da se za določeno območje ne
bo javil samostojni izvajalec razpisanih stori-
tev, bodo med prijavljenimi imeli prednost po-
nudniki s sosednjih območij, ki bodo izkazali
posest ustreznih prostorov na tem teritorial-
nem območju ali v oddaljenosti do 10 km od
mej tega območja.

Pogoj: v primeru, da nihče od ponudni-
kov za določeno območje ne izpolni prejšnje-
ga pogoja, mora ponudnik izkazati posest
ustreznih prostorov na sosednjem teritorial-
nem območju ali v oddaljenosti do 10 km od
mej tega območja.

Prednost bodo v skladu z razpisanimi me-
rili, ki so določena v nadaljevanju, dobili po-
nudniki, ki bodo na posameznih območjih po-
nudili vsa ali več področij storitev.

Pogoj: zaradi dejstva, da je okrog 60%
opreme, ki je predmet vzdrževanja, locirane
na Ljubljanskem območju, bodo za ljubljansko
območje za področja A in B1 ter B2 izbrani
trije ponudniki – območje bo razdeljeno na tri,
po količini opreme približno enake dele.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 11. 2001, predvideni
datum odločitve 15. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 3.7 Me-
rila in pogoji za ocenjevanje materialne ustrez-
nosti ponudb.

3.7.1 Kritična okvara
Pogoj: vzpostavitev delovanja isti dan, če

je bila napaka sporočena do 10. ure zjutraj,
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kasneje pa do naslednjega delovnega dne do
13. ure, oziroma instalacija ustrezne nadome-
stne opreme za čas popravila v tem roku.

Pogoj: popravilo v roku 10 delovnih dni.
V primeru, da se izkaže, da popravilo ni mo-
goče ali ni smotrno, lahko ponudnik nadome-
stno opremo odvzame v roku 20 delovnih dni
od obvestila o nezmožnosti oziroma nesmo-
trnosti popravila.

Pogoj: garancijski rok za zamenjano opre-
mo in storitev 12 mesecev.

Vse okvare opreme s področja B1 in B2,
ki povzročijo motnjo ali preprečijo uporabo
storitve več kot enemu uporabniku, se šteje
za kritično okvaro.

3.7.2 Ostala oprema
Pogoj: vzpostavitev delovanja v roku dveh

dni oziroma instalacija ustrezne nadomestne
opreme za čas popravila v tem roku.

Pogoj: popravilo v roku 15 dni. V primeru,
da se izkaže, da popravilo ni mogoče ali ni
smotrno, lahko ponudnik nadomestno opre-
mo odvzame v roku 7 dni od obvestila o ne-
zmožnosti oziroma nesmotrnosti popravila.

Pogoj: garancijski rok za zamenjano opre-
mo in storitev 12 mesecev.

3.7.3 Tarife in cene
V točki Tarife in cene mora ponudnik po-

sredovati naslednje podatke:
– cena splošne delovne ure servisnega

posega (60 minut) za področje prijave: Aspl,
B1spl, B2spl,

– cena mesečnega pavšala (za področji
B1 in B2): B1pav, B2pav,

– cena ure serviserja na poti (60 minut)
za področje prijave: Apot, B1pot, B2pot.

Uteži za normiranje cen za ugotavljanje
najugodnejšega ponudnika:

Področje/Utež za ceno delovne ure ser-
viserja/Utež za ceno ure serviserja na po-
ti/Utež za ceno pavšala

A 0,80 0,20 0
B1 0,2 0,05 0,75
B2 0,2 0,05 0,75
Legenda: A, B1, B2 – področja prijave
Način izračuna najugodnejšega ponudni-

ka po področjih:
A = (Aspl * 0,8 + Apot * 0,2) / (1+ (K *

0,05))
B = (B1spl *0,2 + B1pot *0,05+ B1pav

*0,75 +B2spl *0,2 + B2pot *0,05+ B2pav
*0,75) / (1 + (K * 0,05))

Xspl - cena delovne ure za posamezno po-
dročje prijave

Xpot - cena serviserja na poti za posamez-
no področje prijave

Xpav - cena pavšala (samo za področje pri-
jave B1 in B2)

(1 + (K*0,05)) - faktor širokopasovnosti
K = n - 1
n = seštevek prijav po področjih za posa-

mezno območje prijave
Opomba: cena pavšala je izražena na kos

opreme na mesec.
Faktor širokopasovnosti pomeni za naroč-

nika določeno znižanje stroškov v primeru, da
določen ponudnik pokriva več področij prija-
ve. Naročnik ima v primeru, če za vse vrste
okvar kliče le enega izvajalca, manjše stro-
ške. Analiza pogarancijskih servisnih posegov
v preteklih dveh letih je pokazala, da pogo-
sto do prihoda serviserja ni mogoče točno
določiti vzroka napake (npr. ali je napaka na
delovni postaji, aktivni mrežni opremi, pasiv-
ni mrežni opremi ali celo na strežniku). Tako

je v preteklih dveh letih v povprečju prišlo do
slabe dvajsetine posegov (1/20 oziroma
0,05), kjer so bili klicani serviserji, ki so uspo-
sobljeni za vzdrževanje opreme, ki ni pred-
met odprave napake. V primeru, da bi izvaja-
lec pokrival tudi področje, ki je predmet okva-
re, bi lahko to napako odpravil, tako pa so
nastajali dvojni stroški zaradi poziva usposob-
ljenemu izvajalcu. Da bi tovrstne stroške na-
ročnik v prihodnje znižal (načelo gospodar-
nosti porabe javnih sredstev), v odstotku, ki
tovrstne primere opravičuje, preferira izvajal-
ce, ki so na določenem območju sposobni
pokriti več področij servisiranja opreme.

Pogoj: kot usposobljeni in sposobni bo-
do za vsako razpisano območje in področje
prijave šteli ponudniki, katerih ponudbe bo-
do izpolnjevale vse zahteve iz pogojev. Izmed
usposobljenih in sposobnih ponudnikov bo-
do za vsako območje in področje prijave iz-
brani tisti, ki bodo glede na navedena meri-
la, ki predstavljajo ekonomsko najugodnejše
ponudbe, dosegli najugodnejši rezultat.

V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumantacija je na voljo na
spletnih straneh naročnika na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v
zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
postavljajo preko informacijskega sistema,
dosegljivega na naslovu: http://
www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Uradni list RS - Razglasni del, št.
92 z dne 12. 11. 1999.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2001.

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 09-01 Ob-53714
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni

material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentaci-
je: osebno ali po pošti ob predhodni predloži-
tvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
Faks: 02/331-15-33. Dodatne informacije:
Monika Lepoša, univ. dipl. ekon., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik 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 dializni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 5. 9. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupi-
na za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponud-
be nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravlja-
njem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
postopek ali da ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdi-
lo ne sme biti starejše od 60 dni na dan
določen za predložitev prijav;

3. da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bil kaznovan;

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 ne 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 razpisa;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti 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 prete-

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
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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
ocenjene vrednosti tega razpisa ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, ena-
ke ali večje od ocenjene vrednosti tega razpisa;

7. da zagotavlja razpisane količine blaga,
na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v spe-
cifikaciji zahtev naročnika;

9. da je prijavitelj v zadnjih treh letih oskr-
boval vsaj 3 javne zavode oziroma ustanove z
blagom, ki je predmet tega razpisa (priložiti je
potrebno potrjene izjave zavodov oziroma
ustanov, katerim je prijavitelj dobavljal blago);

10. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

11. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

12. da bo dobavni rok največ 14 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu do-
bavljena celotna količina naročenega blaga;

13. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

14. da ima garancijo proizvajalca, da so
dializatorji sterilizirani s paro ali gama žarki;

15. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu v register dobavi-
teljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;

16. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
artiklov v register medicinskih pripomočkov,
če to zakon o zdravilih in medicinskih pripo-
močkih zahteva. (Pod to točko lahko prijavi-
telji predložijo kopijo objave registriranih me-
dicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS,
na katere se prijavljajo.);

17. CE certifikat ali ustrezen certifikat za
kakovost blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 29. 10. 2001,
odločitev o sprejemu 16. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
85,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je mož-
no na posamezno vrsto blaga.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 11-01 Ob-53717
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: srčni sti-

mulatorji.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002, razdeljeno
na dve obdobji po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne doku-
mentacije: osebno ali po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije. Faks: 02/331-15-33. Dodatne
informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik 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 srčni stimulatorji.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 5. 9. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupi-
na za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponud-
be nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravlja-
njem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
postopek ali da ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdi-
lo ne sme biti starejše od 60 dni na dan
določen za predložitev prijav;

3. da v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bil kaznovan;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, 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 predlo-
žitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti 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 prete-

klih 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 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.

št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od ocenjene vrednosti tega
razpisa;

7. da zagotavlja razpisane količine blaga,
na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v spe-
cifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k speci-
fikaciji;

9. da je prijavitelj v zadnjih treh letih oskr-
boval vsaj 2 javna zavoda z blagom, ki je
predmet tega razpisa (priložiti je potrebno
potrjene izjave zavodov, katerim je prijavitelj
dobavljal blago);

10. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

11. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobav-
ljena celotna količina naročenega blaga;

13. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

14. da ima dokazilo proizvajalca o naj-
manj 7-letni povprečni življenjski dobi posa-
meznega tipa stimulatorja;

15. da ima izjavo proizvajalca, da zago-
tavlja brezplačno tehnično in programsko
opremo za programiranje vseh tipov svojih
spodbujevalnikov (EKG markacije, endokar-
dinalni EKG, elektrofiziološko testiranje, ti-
skalnik, povezava na informacijski sistem);

16. da bo ob dobavi predložil evropsko
registracijsko kartico za srčni spodbujevalec;

17. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu v register dobavi-
teljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;

18. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu vsega ponujene-
ga blaga v register medicinskih pripomoč-
kov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva. (Pod to točko lahko
prijavitelji predložijo kopijo objave registrira-
nih medicinskih pripomočkov iz Uradnega
lista RS, na katere se prijavljajo.);

19. CE certifikat ali ustrezen certifikat za
kakovost blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 29. 10. 2001,
odločitev o sprejemu 15. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena posamezne vrste blaga. Prijava
na posamezno vrsto blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
130,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je mož-
no na posamezno vrsto blaga.
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14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 05-1/01 Ob-53718
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reagenti

in kemikalije.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročnik je razpis razdelil na naslednje skupine:

Kemikalije I: 7,261.606 SIT (prijava na
posamezno vrsto blaga);

Kemikalije II: 2,285.850 SIT (prijava na
posamezno vrsto blaga);

Kemikalije III: 1,268.950 SIT;
Laboratorij I: 50,412.249 SIT;
Laboratorij II: 1,302.008 SIT;
Laboratorij III: 28,871.308 SIT;
Laboratorij IV: 5,942.005 SIT;
Laboratorij V: 37,399.077 SIT;
Laboratorij VI: 1,755.410 SIT;
Laboratorij VII: 6,692.201 SIT;
Laboratorij VIII: 3,030.697 SIT;
Laboratorij IX: 10,773.377 SIT;
Laboratorij X: 851.472 SIT;
Laboratorij XI: 1,396.360 SIT;
Laboratorij XII: 1,972.533 SIT;
Nuklearna medicina: 51,644.373 SIT;
IVF laboratorij I: 1,357.595 SIT;
IVF laboratorij II: 4,899.170 SIT;
Transfuzija I: 5,069.636 SIT;
Transfuzija II: 20,906.541 SIT;
Transfuzija III: 14,984.518 SIT;
Transfuzija IV: 2,788.701 SIT;
Pribor in pripomočki za transfuziološke

preiskave: 13,893.136 SIT (prijava na posa-
mezno vrsto blaga);

Pribor in pripomočki za delo v IVF labora-
toriju: 20,635.686 SIT (prijava na posamez-
no vrsto blaga);

Pribor in pripomočki za delo v centralnem
laboratoriju: 6,725.818 SIT (prijava na posa-
mezno vrsto blaga);

Material za peritonealno dializo:
13,266.881 SIT;

Pljučni I: 2,612.842 SIT.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002, razdeljeno
na dve obdobji po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo do-
datne informacije: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije:
osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Faks:
02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika
Lepoša, univ. dipl. ekon., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik 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 raz-
pisno dokumentacijo reagenti in kemikalije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 14. 9. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupi-
na za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponud-
be nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravlja-
njem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
postopek ali da ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdi-
lo ne sme biti starejše od 60 dni na dan
določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem, ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je pre-
povedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila;

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 ne 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 razpisa;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti 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 prete-

klih 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 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.

št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od ocenjene vrednosti tega
razpisa;

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja. Za skupine 1, 2, 23, 24 in
25 pa, da zagotavlja razpisane količine bla-
ga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v spe-
cifikaciji zahtev naročnika ter v tehničnem in
kakovostnem opisu blaga;

9. da je prijavitelj v zadnjih treh letih oskr-
boval vsaj 3 javne zavode oziroma ustanove z
blagom, ki je predmet tega razpisa (priložiti je
potrebno potrjene izjave zavodov oziroma
ustanov, katerim je prijavitelj dobavljal blago);

10. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

11. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

12. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobav-
ljena celotna količina naročenega blaga;

13. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

14. da je sposoben izvajati kontrolo ka-
kovosti farmacevtskih surovin in kemikalij po
veljavnih predpisih (ne velja za skupine 23,
24, 25 in 26);

15. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu v register dobavi-
teljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo ali potr-
dilo Urada RS, da je v postopku pridobitve
registracije;

16. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
artiklov v register medicinskih pripomočkov,
ali potrdilo Urada RS, da je/so v postopku
pridobitve registracije, če to zakon o zdravilih
in medicinskih pripomočkih zahteva oziroma
izjavo, da bo dostavil eno od zahtevanih potr-
dil najkasneje do podpisa pogodbe. (Pod to
točko lahko prijavitelji predložijo kopijo objave
registriranih medicinskih pripomočkov iz Ura-
dnega lista RS, na katere se prijavljajo.);

17. CE certifikat ali ustrezen certifikat za
kakovost blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 15. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 7. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost skupine – velja za vse sku-
pine razen za skupine 1, 2, 23, 24 in 25,
kjer velja merilo: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
320,000.000 SIT (z DDV). Pri skupinah 1,
2, 23, 24 in 25 je možna prijava na posa-
mezno vrsto blaga. Pri vseh ostalih skupinah
pa je možna le prijava na celotno skupino.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-53751
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vozil za potrebe avtoparka ELES-a.
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(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sklopov, po tipih vozil
ter cenovnih razredih, skladno z razpisno do-
kumentacijo.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001 do december 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu sektorja za prenos
električne energije, drugo nadstropje, Andre-
ja Mihevc, dodatne informacije Miran Zver.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na PEE.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 10. 9. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Li-
povec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5,000.000
SIT, veljavnosti 90 dni.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 60 dni, gotovinsko
plačilo po posameznih dobavah.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino dobaviteljev sklenil pogod-
bo, v primeru skupnega nastopanja večih
dobaviteljev, mora biti v ponudbeni doku-
mentaciji predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih dobaviteljev za iz-
vedbo naročila.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik mora poleg splošnih
pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in
navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo
ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti
naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelo-
vanje:

– izjavo proizvajalca vozil, da ima s ponu-
dnikom sklenjeno pogodbo za zastopanje v
Republiki Sloveniji,

– izjavo, da bo ponudnik naročniku, na
njegovo zahtevo omogočil testiranje vozil,

– izjavo, da je ponudnik pripravljen odku-
piti naročnikova stara vozila (po sistemu vozi-
lo za vozilo),

– izjavo o razvejanosti servisne mreže po-
nudnika,

– izjavo, da je rok dobave vozil največ
90 dni.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: oktober 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi meril ni, so samo pogoji, v drugi fazi:
skupna ponudbena cena (100 % delež).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

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

Ob-53578
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske

revolucije 1-2, 1000 Ljubljana, tel.
01/426-43-40.

3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: scenska oprema za poletno gledali-
šče Križank, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, poprodaja 20%;
po merilih iz razpisne dokumentacije je iz-
bran najugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SST d.o.o., Celovška
25, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,593.182
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,593.182 SIT, 31,233.832,42 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Festival Ljubljana

Št. 29 Ob-53580
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezervni deli za zabojnike.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tokam, d.o.o. Sp. Ščav-
cnia 74/a, 9250 Gornja Radgona.

7. Pogodbena vrednost: 9,924.775 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 8. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Št. 26 Ob-53581
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezervni deli za vozila Renault, Fiat,
Mercedes, Man, Iveco, moped, razni po-
trošni material.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena po asortimanu.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) PAAM Avto d.o.o. Zavrč, za dobavo
pnevmatik za obe delavnici DE TOS Maribor
in DE TOS Ljubljana v skupni ponudbeni vred-
nosti 15,316.942 SIT brez DDV;

b) OMV Istrabenz d.o.o. Koper, za doba-
vo olja in maziv za obe delavnici DE TOS
Maribor in DE TOS Ljubljana v skupni ponud-
beni vrednosti 3,526.624 SIT brez DDV.

c) Štajerski avtodom d.o.o. Maribor, za
dobavo rezervnih delov za avtomobile znam-
ke Renault za DE TOS Maribor v ponudbeni
vrednosti 10,433.545 SIT brez DDV.

d) Potokar d.o.o. Ljubljana, za dobavo
rezervnih delov za avtomobile znamke Re-
nault, za DE TOS Ljubljana v ponudbeni vred-
nosti 15,010.415 SIT brez DDV.

e) GOM TRANS d.o.o. Maribor, za doba-
vo rezervnih delov za DE TOS Maribor v
skupni vrednosti 2,667.210 SIT brez DDV.

– IVECO v vrednosti 249.323 SIT,
– MERCEDES v vrednosti 1,522.208 SIT,
– razni rezervni deli v vrednosti 895.679

SIT.
f) Trgoavto-trgovina d.d. Koper, za doba-

vo rezervnih delov za avtomobile znamke IVE-
CO za DE TOS Ljubljana v skupni vrednosti
3,701.271 SIT brez DDV.

g) AC Intercar d.o.o. Ljubljana, za dobavo
rezervnih delov, za avtomobile znamke Mer-
cedes za potrebe DE TOS Ljubljana v skupni
vrednosti 6,553.850 SIT brez DDV.

h) Avto Triglav d.o.o. Ljubljana, za dobavo
rezervnih delov za avtomobile znamke Fiat,
za obe delavnici DE TOS Maribor in DE TOS
Ljubljana v skupni vrednosti 7,579.771 SIT
brez DDV.

i) Petrol d.d. Ljubljana, za dobavo raznih
rezervnih delov, za potrebe DE TOS Ljublja-
na v ponudbeni vrednosti 1,558.037,92 SIT
brez DDV.

j) INKOO Partner, za dobavo rezervnih
delov, za mopede za potrebe obeh delavnic
DE TOS Maribor in DE TOS Ljubljana v vred-
nosti 1,559.426 SIT brez DDV.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,943.766 SIT delne ponudbe
757.500 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 8. 2001.

Pošta Slovenije d.o.o., Maribor

Št. 25 Ob-53582
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava, izdelava 1114 parov visokih
čevljev za pismonoše in 398 parov čev-
ljev za mopediste.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 25 točk, 20 točk kako-
vost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpina, d.d., Strojarska
ul. 2, 4226 Žiri,1114 kosov zimskih visokih
čevljev, Gojzar, d.o.o., 398 parov čevljev za
mopediste.

7. Pogodbena vrednost: Alpina,d.d.
vrednost pogodbe 11,129.862,60, Gojzar,
d.o.o., vrednost pogodbe 5,090.420 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,401.422 SIT 5,090.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 31 Ob-53583
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava poštnih koles 126 kosov in
126 kosov torb za poštna kolesa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 30 točk in ocena testi-
ranja 30 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Matevž Fortuna, s.p.,
Stritarjeva ulica 4, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 14,994.000
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-53626
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

sukcesivna dobava obvezilnega materia-
la in materiala za fiksacijo po skupinah:

– obvezilni material 1,
– obvezilni material 2,
– material za fiksacijo.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: ponudbena cena 70%, kvaliteta
25%, popust za predčasno plačilo 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– obvezilni material 1: Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana,

– obvezilni material 2: SAN.KO.M. d.o.o.,
Ježica 17, Ljubljana,

– material za fiksacijo: Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– obvezilni material 1: 18,057.073,55 SIT,
– obvezilni material 2: 9,056.858,10 SIT,
– material za fiksacijo: 18,696.296,14

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– obvezilni material 1: 18,889.330,45

SIT, 18,057.073,55 SIT;
– obvezilni material 2: 11,997.543,70 SIT,

8,324.030,00 SIT;
– material za fiksacijo: 20,639.768,72

SIT, 11,564.027,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 8. 2001.
Onkološki inštitut

Ob-53627
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica 6,

2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.

3. Datum izbire: datum sprejetja sklepa:
23. 7. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: izdelava, dobava in montaža notranje
opreme za Lekarno Melje, Partizanska
39, Maribor, po projektu iz razpisne do-
kumentacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev
in razlog za zaključek postopka brez dode-
litve naročila:

– ponudbena cena
– reference ponudnika
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Pohištvo Šebjanič s.p.,
Apače 94, 9253 Apače.

7. Pogodbena vrednost: 31,998.505
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,854.472 SIT, 31,076.876,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:/

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 8. 8. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor,

Maribor

Ob-53630
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27, Tr-

bovlje.
3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava reprodukcijskega materiala -
valjčki za transportne trakove - v TE Tr-
bovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji do
50,

– kvaliteta valjčkov do 40,
– dobavni rok do 10.
Izbrani dobavitelj ponuja najkvalitetnejše

valjčke in dosega najvišje skupno število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: ERPO d.o.o., Vreskovo
33b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 21,002.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,038.100 SIT, 18,975.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 7. 8. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.,

Trbovlje

Št.: 405-65/2001 Ob-53631
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme šolskih in
upravnih prostorov, oprema telovadnice
in lesni obdelovalni prostori za šolske
delavnice za objekt Srednja lesarska šo-
la v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema d.o.o.
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Ljubljana, Parmova 53, za 1. sklop “šolski in
upravni prostori”; Inventa Begunje d.o.o. Be-
gunje 1, Begunje na Gorenjskem, za 2. sklop
“oprema telovadnice” in Svea, Lesna Industri-
ja d.o.o Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23,
za 3. sklop “oprema delavnic”.

7. Pogodbena vrednost
1. sklop: 82,971.275,35 SIT z DDV;
2. sklop: 19,847.786,28 SIT z DDV;
3. sklop: 38,154.684,40 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 111,371.544,27 SIT,

100,301.412 SIT;
2. sklop: 22,655.266,41 SIT,

19,847.786,28 SIT;
3. sklop: 47,346.054,52 SIT,

38,154.684,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 8. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št.: 405-59/2001 Ob-53632
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/2441-176; faks
01/2441-269.

Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža notranje
opreme za Gimnazijo Litija.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring d.d.
Ljubljana, Parmova 53 .

7. Pogodbena vrednost: 125,903.696
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 142,346.330 SIT, 125,903.696 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 8. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št.: 405-64/2001 Ob-53633
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/24-41-176; faks
01/2441-269.

Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme za šolske
prostore, razdelilno kuhinjo, bazen in

vadbeni prostor za novo Gimnazijo
Ormož.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lik Atlas d.o.o. Ljublja-
na, Samova 12a.

7. Pogodbena vrednost: 56,977.724,97
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,390.267,70 SIT, 56,977.724,97 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 8. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 405-67/2001 Ob-53634
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel. 01/2441-176; faks
01/2441-269.

Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme za objekt
poklicna in tehniška Kmetijsko-živilska
šola Šempeter pri Novi Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lik Atlas d.o.o. Ljublja-
na, Samova 12a, za 1. sklop “šolski in uprav-
ni prostori”; Svea, Lesna industrija d.d. Za-
gorje Ob Savi, Cesta 20. julija 23, za 2.
sklop “oprema dijaškega doma” in IC IN-
COM Velenje, Šalek 104, za 3. sklop “drob-
ni inventar”.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 77,673.738 SIT z DDV;
2. sklop: 39,549.983 SIT z DDV;
3. sklop: 12,223.894,20 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 83,586.996 SIT, 77,673.738

SIT
2. sklop: 54,047.017,80 SIT,

39,549.983,20 SIT;
3. sklop: 13,324.554 SIT,

12,223.894,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 8. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Ob-53661
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Po-

ljčane.

2. Naslov naročnika: Potrčeva ulica 1,
2319 Poljčane.

3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraje doba-

ve: prehrambeno blago, potrošni materi-
al in kurivo, fco naročnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. Prehrambeno blago
Skupina I: kruh in pekovsko pecivo:
sposobnost se prizna: Pekarna trgovina

Viljem Sternad s.p., Prečna ul. 26, Oplotni-
ca.

Skupina 2: mlevski izdelki:
sposobnost se prizna: ŽITO Prehrambe-

na industrija d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-
ljana.

Skupina 3: testenine:
sposobnost se prizna: Testeninarstvo La-

hov stari mlin in posredovanje, Suzana Lah
s.p., Mladinska ul. 19, Zg. Polskava; ŽITO
Prehrambena industrija d.d., Šmartinska c.
154, Ljubljana.

Skupina 4: krompir:
sposobnost se prizna: S.P. Plod d.o.o.,

Preloge 25, Zg. Ložnica.
Skupina 5: jabolka:
sposobnost se prizna: S.P. Plod d.o.o.,

Preloge 25, Zg. Ložnica.
Skupina 6: mleko in mlečni izdelki:
sposobnost se prizna: Mlekarna Celeia,

Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče.

Skupina 7: sadje in zelenjava:
sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d.,

Rogozniška c. 8, Ptuj; Gramis d.o.o, Noršin-
ska ul. 3, Murska Sobota.

Skupina 8: zamrznjena zelenjava:
sposobnost se prizna: Koloniale Veletr-

govina d.d., Tržaška c. 39, Maribor.
Skupina 9: meso in mesni izdelki:
sposobnost se prizna: Mesnica Šteinfel-

ser Gregor s.p., Gradišče 2, Slovenska
Bistrica.

Skupina 10: perutninsko meso in izdelki:
sposobnost se prizna: Perutnina Ptuj d.d.,

Potrčeva c. 10, Ptuj.
Skupina 11: konzervirana zelenjava in

sadje:
sposobnost se prizna: Petlja d.o.o, Ob

Dravi 3/a, Ptuj.
Skupina 12: jajca:
sposobnost se prizna: Ferk Marija, Mla-

dinska ul. 2, Zg. Polskava.
Skupina 13: pivo in sirupi:
sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d.,

Rogozniška c. 8, Ptuj.
Skupina 14: brezalkoholne pijače in

vode:
sposobnost se prizna: Petlja d.o.o., Ob

Dravi 3/a, Ptuj.
Skupina 15: vino odprto:
sposobnost se prizna: Agroind Vipava

1894, Vinarska c. 5, Vipava; Poslek Jože,
Modraže 1, Poljčane.

Skupina 16: splošno prehrambeno
blago:

sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d.,
Rogozniška c. 8, Ptuj.

Skupina 17: kavovine, juhe, dišave:
sposobnost se prizna: Kolinska d.d., Ko-

linska ul. 1, Ljubljana.
Skupina 18: olje in margarina:
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sposobnost se prizna: Trgovska družba
Žana d.d., Mestni trg 2, Žalec; Mercator SVS
d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj.

II. Potrošni material:
Skupina 1: papirna konfekcija:
sposobnost se prizna: Mercator SVS d.d.,

Rogozniška c. 8, Ptuj.
Skupina 2: pralna sredstva in čistila:
sposobnost se prizna: Henkel-Ecolab

d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor.
Skupina 3: sredstva za osebno higieno:
sposobnost se prizna: Chemo d.d., Ce-

sta v Mestni log 90, Ljubljana.
Skupina 4: splošna čistilna sredstva:
sposobnost se prizna: Vafra Commerce

d.o.o., Griže 125, Griže.
III. Kurivo
Skupina 1: kurilno olje:
sposobnost se prizna: Petrol d.d., Dunaj-

ska c. 50, Ljubljana.
Skupina 2: trdo gorivo:
sposobnost se prizna: Dom Smreka d.d.,

Valvasorjeva ul. 12/a, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. Prehrambeno blago:
Skupina 1: kruh in pekovsko pecivo:

1,828.800 SIT;
Skupina 2: mlevski izdelki: 697.680 SIT;
Skupina 3: testenine: 822.480 SIT;
Skupina 4: krompir: 426.600 SIT;
Skupina 5: jabolka: 567.000 SIT;
Skupina 6: mleko in mlečni izdelki:

6,418.814 SIT;
Skupina 7: sadje in zelenjava: 4,077.400

SIT;
Skupina 8: zamrznjena zelenjava:

1,087.156 SIT;
Skupina 9: meso in mesni izdelki:

14,990.238 SIT;
Skupina 10: perutninsko meso in izdelki:

5,546.600 SIT;
Skupina 11: konzervirana zelenjava in sa-

dje: 829.766 SIT;
Skupina 12: jajca: 942.500 SIT;
Skupina 13: pivo in sirupi: 3,347.045,27

SIT;
Skupina 14: brezalkoholne pijače in vo-

de: 971.550 SIT;
Skupina 15: vino odprto: 762.500 SIT;
Skupina 16: splošno prehrambeno bla-

go: 7,503.619,79 SIT;
Skupina 17: kavovine, juhe, dišave:

4,374.846,51 SIT;
Skupina 18: olje in margarina: 1,097.710

SIT;
II. Potrošni material:
Skupina 1: papirna konfekcija:

779.708,53 SIT;
Skupina 2: pralna sredstva in čistila:

7,048.517,64 SIT;
Skupina 3: sredstva za osebno higieno:

271.019,94 SIT;
Skupina 4: splošna čistilna sredstva:

478.798,30 SIT;
III. Kurivo:
Skupina 1: kurilno olje: 9,182.200 SIT;
Skupina 2: trdo gorivo: 4,983.602 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb:
I. prehrambeno blago: 85,
II. potrošni material: 25,
III. kurivo: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

I. Prehrambeno blago:
Skupina 1: kruh in pekovsko pecivo:

2,999.808 SIT; 1.828.800 SIT,
Skupina 2: mlevski izdelki: 857.049,12

SIT; 697.680 SIT,
Skupina 3: testenine: 1,346.108,80 SIT;

822.480 SIT,
Skupina 4: krompir: 621.000 SIT;

426.600 SIT,
Skupina 5: jabolka: 1,009.800 SIT;

567.000 SIT,
Skupina 6: mleko in mlečni izdelki:

6,613.065 SIT, 6.418.814 SIT,
Skupina 7: sadje in zelenjava: 4,922.748

SIT; 4.077.400 SIT,
Skupina 8: zamrznjena zelenjava:

1,742.705,50 SIT; 1,087.156 SIT,
Skupina 9: meso in mesni izdelki:

17,615.644 SIT; 14,990.238 SIT,
Skupina 10: perutninsko meso in izdelki:

5,714.340 SIT; 5,546.600 SIT,
Skupina 11: konzervirana zelenjava in sa-

dje: 1,136.099,52 SIT; 829.766 SIT,
Skupina 12: jajca: 1,222.000 SIT;

942.500 SIT,
Skupina 13: pivo in sirupi: 4,358.539

SIT; 3,347.045,27 SIT,
Skupina 14: brezalkoholne pijače in vo-

de: 1,162.100 SIT; 971.550 SIT,
Skupina 15: vino odprto: 936.000 SIT,

762.500 SIT,
Skupina 16: splošno prehrambeno bla-

go: 8,625.763,60 SIT; 7,503.619,79 SIT,
Skupina 17: kavovine, juhe, dišave:

7,226.458,58 SIT; 4,374.846,51 SIT,
Skupina 18: olje in margarina:

1,296.773,20 SIT; 1.097.710 SIT.
II. Potrošni material:
Skupina 1: papirna konfekcija:

1,176.954,50 SIT; 779.708,53 SIT,
Skupina 2: pralna sredstva in čistila:

7,734.348,25 SIT; 7,048.517,64 SIT,
Skupina 3: sredstva za osebno higieno:

363.746,75 SIT; 271.019,94 SIT,
Skupina 4: splošna čistilna sredstva:

924.405 SIT; 478.798,30 SIT.
III. Kurivo:
Skupina 1: kurilno olje: 9,610.000 SIT;

9,182.200 SIT,
Skupina 2: trdo gorivo: 5,200.000 SIT;

4.983.602 SIT.
11. Morebitne druge informacija o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49190.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bilo objavljeno.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 8. 2001.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 230-1/01-9 Ob-53689
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr. Fran-

ca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13

A, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje (EL) v skladu z določili
tretjega odstavka 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 8,225.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. z dne 28. 4. 2001,
Ob-47647.

13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Ob-53692
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno

podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.

3. Datum izbire: 7.8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema za obnovo kapacitete proiz-
vodnje komprimiranega zraka – Premo-
govnik Velenje d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ZJN -1: 110. člen, točki 3
in 5.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kaeser Kompresoren
Ges.m.b.H. Dallingerstrasse 8, A-4031 Linz,
Austria.

7. Pogodbena vrednost: 68,667.358,38
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatno naročilo prvotnega dobavite-
lja.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 1 Ob-53702
1. Naročnik: Osnovna šola Predoslje

Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 17a,

4000 Kranj, tel. 04/28-104-00, faks
04/28-104-04.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Predos-
lje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji – pla-
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čilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti
10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mlinotese Peks, Škofja Loka, d.d., Ki-
dričeva 53, 4220 Škofja Loka, za dobavo
kruha in pekovskih izdelkov,

2. Mesarija Gregorc, Franc Gregorc, s.p.,
Golniška 6, 4000 Kranj, za dobavo mesa in
mesnih izdelkov,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,

4. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo sadja in zelenjave,

5. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva c.
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega
prehrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 8. 2001.

Osnovna šola Predoslje Kranj

Ob-53706
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava potrošnega pisar-
niškega materiala v letu 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: /

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgo-
vina, d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: po ceniku ozi-
roma seznamu materiala s cenami, ki je se-
stavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: tako kot v prvem neuspelem razpi-
su, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
14-15, z dne 2. 3. 2001, je bila v ponovlje-
nem postopku oddaje javnega naročila z jav-
nim razpisom za izbiro dobavitelja po odpr-
tem postopku, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 30-31, z dne 28. 4. 2001, ka-
terega predmet je bila dobava potrošnega
pisarniškega materiala, naročniku predlože-
na le ena ponudba istega ponudnika. Zara-
di navedenega je naročnik nadaljeval s po-
stopkom oddaje javnega naročila po 20. čle-
nu ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 2 Ob-53707
1. Naročnik: Osnovna šola A. T. Linharta

Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska c. 27,

4240 Radovljica, tel. 04/531-46-94, faks
04/531-44-37.

3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje za dve leti; kraj dobave: Osnovna
šola A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, 4240 Radovljica in podružnične šole v
Ljubnem, Mošnjah in Begunjah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji – pla-
čilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti
10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Žito Gorenjka, d.d. Lesce, Rožna doli-
na 8, 4248 Lesce, za dobavo kruha in pe-
kovskih izdelkov,

2. Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška
1, 4248 Lesce, za dobavo mesa in mesnih
izdelkov,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3303 Petrovče, za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,

4. Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo sadja in zele-
njave,

4a. Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo jabolk,

4b. Sipic, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana, za dobavo krompirja,

5. Živila Kranj, d.d. Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo konzerviranega sa-
dja in sadnih sirupov,

6. Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo jajc,

7. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica, za dobavo mlevskih
izdelkov in testenin,

8. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo čajev in
suhega sadja,

9. Živila Kranj, d.d. Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, za dobavo ostalega prehram-
benega blaga,

10. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za dobavo perutninskega mesa in
izdelkov,

11. Brumec – Ručigaj d.o.o. Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš, za dobavo rib.

7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica

Št. 2-ZF/01 Ob-53708
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5, 2000

Maribor, tel. 02/321-25-66, faks:
02/33-11-533.

3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sistem za razvijanje rentgenskih slik
pri dnevni svetlobi, Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja končna vrednost predra-
čuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Interexport Ljubljana,
d.o.o., Slovenska 54/VII, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,783.506 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
28,297.466 SIT, 23,783.506 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 07/01 Ob-53720
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: RTG material in ostalo; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Emporio Medical d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana;

2. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana;

3. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana;

4. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana;

5. Interexport Ljubljana d.o.o., Slovenska
c. 54, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Emporio Medi-
cal d.o.o.: 2,454.009,23 SIT; Auremiana
d.o.o.: 10,706.111,85 SIT; Hibiskus d.o.o.:
5,847.233,66 SIT; Thomy Frey East d.o.o.:
7,550.270 SIT; Interexport Ljubljana d.o.o.:
2,307.419,29 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:./

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ponudbe niso primerljive zaradi različne-
ga števila ponujenih artiklov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal usposob-
ljenost in sposobnost prijaviteljem za posa-
mezen artikel znotraj skupine.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 68 / 17. 8. 2001 / Stran 5105

12. Datum  in  številka  objave  razpisa
prve  faze  omejenega  postopka:  Uradni
list RS, št. 21, z dne 23. 3. 2001,
Ob-45602.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 50-336-31/01 Ob-53771
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 5. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: papirna galanterija v okvirni vrednosti
4,100.000 SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Europap, d.o.o., Cesta
v Šmartno 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,584.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,217.309 SIT, 4,584.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Inštitut za rehabilitacijo

Št. 50-336-30/01 Ob-53776
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 5. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil v skupini me-
so-sveže v okvirni vrednosti 11,000.000
SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gruda-Jurmes, d.d., Ce-
sta Leona Dobrotinška 15, Šentjur.

7. Pogodbena vrednost: 11,640.850
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,231.400 SIT, 11,640.850 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil v skupini pe-
rutnina v okvirni vrednosti 8,000.000 SIT,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Jata, d.d., Hladilniška
34, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,228.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,308.000 SIT, 8,228.200 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil v skupini mle-
ko in mlečni izdelki v okvirni vrednosti
5,500.000 SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 5,205.245 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,012.129 SIT, 5,205.245 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil v skupini kruh
v okvirni vrednosti 4,500.000 SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žito PT, d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,673.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,442.120 SIT, 4,673.000 SIT.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil v skupini pija-
če v okvirni vrednosti 5,500.000 SIT, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PS Mercator, d.d., Du-
najska c. 107, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,858.987 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,880.000 SIT, 6,858.987 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana

Št. 44/2363/2001 Ob-53794
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-27-01.
3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava spojnega in obesnega materiala
ter cevnih zbiralnic za 400 in 110 kV
stikališče na objektu RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in utemel-
jitev izbire: skupna ponudbena cena - 75%,
plačilni pogoji - 3%, ISO standard 2%, dobav-

ni rok 10%, reference vgrajene tovrstne
opreme na objektih v Sloveniji 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) dobava spojnega in obesnega materia-
la: Dalen; d.o.o., Šlandrova 10, 1231 Ljubl-
jana,

b) dobava cevnih zbiralnic: Elektrotehna
Elex, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
a) 38,500.817,40 SIT,
b) 34,849.673,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
a) 28,314.478 SIT,
b) 33,107.200 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
a) 2,
b) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) najvišja ponudba: 39,913.052,78 SIT,

najnižja ponudba 38,500.817,40 SIT,
b) najvišja ponudba: 48,620.210,65 SIT,

najnižja ponudba: 34,849.673,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 10. 8. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

prenos električne energije

Št. 1-1/2001 Ob-53797
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, sukcesivna dobava
na lokacije:

1. Ljubljana, Dunajska c. 58,
2. Sežana, Partizanska c. 49,
3. Krško, Cesta Krških žrtev 23,
4. Gornja Radgona, Partizanska 23.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, dobavni rok, plačilni
pogoji, popust na blago naročeno izven sez-
nama naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Piramida d.o.o., Polje
10, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost naročila 8,500.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1. Ljubljana:
6, 2. Sežana: 5, 3. Krško: 5, Gornja Radgo-
na: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 99.890,96 SIT, 5,694.217 SIT za vse
sklope.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2001.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
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Št. 32 Ob-53798
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava telefonskih kartic, 120.000
kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini ponudnik 20. člen
ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, 1546 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 10. 8. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 32/2370/2001 Ob-53810
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava merilnih senzorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: skupna ponudbena cena (87%
delež), pozitivne reference proizvajalca na po-
droču EU (10% delež), plačilni pogoji (3% de-
lež). Poleg tega je bilo pri ocenjevanju po-
nudb upoštevano še naslednje nadstandar-
dno merilo: tehnične prednosti (10% delež).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za sklop C se odda ponu-
dniku C & G, d.o.o., za sklop F se odda po-
nudniku Merkur, d.d., za sklopa B in E se od-
da ponudniku ABB, d.o.o., za sklope A, D, G
in H se odda ponudniku Elektronabava, d.d.

7. Pogodbena vrednost: za sklop C v
znesku 42,463.500 SIT brez DDV, skupaj z
DDV 50,531.565 SIT, za sklop F v znesku
23,234.688 SIT brez DDV, skupaj z DDV
27,649.278,72 SIT, za sklopa B in E v zne-
sku 21,565.800 SIT brez DDV, skupaj z DDV
25,663.302 SIT, za sklope A, D, G in H v
znesku 71,412.900 SIT brez DDV, skupaj z
DDV 84,981.351 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: A - 6,989.400 SIT, 3,854.700 SIT, B -
7,623.900 SIT, 4,753.800 SIT, C -
50,427.000 SIT, 42,463.500 SIT, D -
46,248.000 SIT, 38,390.400 SIT, E -
21,454.200 SIT, 15,172.200 SIT, F -
25,056.000 SIT, 22,234.688 SIT, G -
5,604.000 SIT, 5,057.400 SIT, H -
20,145.600 SIT, 17,995.200 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 30254 Ob-53812
1. Naročnik: Agencija za zavarovalni nad-

zor.
2. Naslov naročnika: Trg Republike 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: strojna oprema (4 strežniki, 1 arhivir-
na enota, 19 računalnikov, 7 zaslonov, 2
tiskalnika in 1 čitalec), komunikacijska
oprema, programska oprema, inštalacija
in konfiguracija. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost tehničnim zahte-
vam razpisa 15,2%; garancijski rok 14,4%;
kadrovska zasedba ponudnika 13,6%; cena
opreme 12,0%; plačilni pogoji 12,0%; po-
slovna zanesljivost dobavitelja 13,6%; čas
delovanja dobavitelja 9,6%; reference doba-
vitelja 9,6%. Izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišjo število točk
(31,25).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Intertrade – ITS d.d.,
Leskoškova 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,766.380,12
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,929.063,10 SIT in 29,766.380,12
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 8. 2001.

Agencija za zavarovalni nadzor

Št. 73-2001-17 Ob-53817
1. Naročnik: Skupnost socialnih zavodov

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Tabor 10, p.p.

4352, 1001 Ljubljana, tel. 01/430-01-50.
3. Datum izbire: 17. julij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje KO-EL.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana, Du-
najska cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: dobava kurilne-
ga olja socialnovarstvenim zavodom, članom
Skupnosti po seznamu (sukcesivne dobave).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 91,90 SIT za liter kurilnega olja, 89,931
SIT za liter kurilnega olja.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 8. 2001.

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ljubljana

Št. 1/2001 Ob-53891
1. Naročnik: Zdravstveni dom – osnovno

varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Rejčeva ulica 4,

5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zdravila, zdravstveni in pisarniški ma-
terial.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je zaradi mehani-
zma stalnega preverjanja cen po obveznem
pošiljanju cenikov izbral za izvajanje JN več
ponudnikov.

6. Naročilo je bilo dodeljeno:
– v skupini “laboratorijski material“:
Adriamed, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,

Ljubljana,
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,

Skaručna 14/A, Vodice,
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,

Ljubljana,
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Dipros d.o.o, Gorenjesavska c. 54, Kranj,
Nord d.o.o, Gotovlje 62 a, Žalec.
– v skupini “Sanitetni material“:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
Combic d.o.o., Podnanos 70,
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,

Ljubljana,
Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o, Ska-

ručna 14/A, Vodice,
Goriška Lekarna, Rejčeva 2, Nova Go-

rica,
Mikro+Polo, Lackova 78, Maribor,
Profarmakon International d.o.o., Prera-

dovičeva ul. 20 a, Maribor,
Star 2000, Ul. Ivana Regenta 16, 6310

Izola,
Medias International d.o.o., Leskoškova

cesta 9 D, Ljubljana,
Nord d.o.o., Gotovlje 62 a, Žalec.
– v skupini “Pisarniški material“:
Extra-Lux d.o.o., C. na Brdo 49, Ljub-

ljana,
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg

6, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-

bena vrednost znaša 63,000.000 SIT letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50329.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 8. 2001.

Zdravnstveni dom - osnovno varstvo
Nova Gorica
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

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

Št. 30 Ob-53579
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Celje
3102.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
25,862.610,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,406.944,75 SIT, 25,862.610,50
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 830 Ob-53678
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde

11, 1000 Ljubljana; tel 230-21.12.
3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova Lekarne Beži-
grad na Dunajski cesti 23 v Ljubljani:
gradbena, obrtniška, elektro in strojno
instalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. kvaliteta izvajalca in refe-
rence; 2. cena; 3. rok izvedbe; 4. garancij-
ski rok; 5. plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, po-
djetje za projektiranje, gradnjo in opremo
objektov, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
24,030.853,97 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: Vrednost najnižje ponudbe brez DDV je
22,359.172,17 SIT, vrednost najvišje po-
nudbe brez DDV je 25,932.242 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Lekarna ljubljana, Ulica stare pravde
11, Ljubljana; Katarina Šubic; tel.
230-21-12.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Lekarna Ljubljana

Št. 40306-0001/01 Ob-53681
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina.

3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Dre-
venik - Okros v dolžini 2800 m, kraj grad-
nje Drevenik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90 %, garancija 5 % in
finančna usposobljenost 5 %, Izbrani izvaja-
lec je na osnovi meril osvojil največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IPI d.d., Zdraviliški trg 13,
Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost:
25,905.635,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,983.279,54 SIT, 25,905.635,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Rogaška Slatina

Št. 1461/2001 Ob-53685
1. Naročnik: Občina Lukovica.
2. Naslov naročnika: Lukovica 46,

1225 Lukovica, tel./faks 01/723-51-19.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijske-
ga sistema komunalne odpadne vode-fe-
kalni kanal F5 in F7, Krašnja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, reference, rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lavaco d.o.o., Maršiči 5,
1316 Ortnek, Enota Ljubljana, Prušnikova
95, 1210 Ljubljana-Šentvid.

7. Pogodbena vrednost: 20,964.938
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,515.691,30 SIT in 20,964.938 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 879/00, z dne 9. 6. 2000,
Ob-29223.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Občina Lukovica

Št. 344-04-3/99-34 Ob-53697
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koro-
škem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
lokalne ceste Ravne-Šrotnek-Kotlje-Ur-
šlja gora odsek Šrotnek-križišče za Ivar-
čko.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne – Šrotnek-Kotlje-Uršlja go-
ra.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika z ponudnikom: 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je do-

deljeno naročilo: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gra-
dec.

7. Pogodbena vrednost: 20,472.032
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
ponudil podizvajalcem: 40%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,472.032 SIT in 18,248.912,99
SIT(brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zadeve za obja-
vo: 6. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-3/01-34 Ob-53698
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koro-
škem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3 Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
krožne ceste za mestno četrt na Čečo-
vju LC 350010, v dolžini 500m II. faza.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, na-
selje Čečovje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika z ponudnikom: 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je do-

deljeno naročilo: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, Slovenj Gra-
dec.

7. Pogodbena vrednost:
38,663.451,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
ponudil podizvajalcem: 30%.

9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 42,274.099 SIT in 38,663.451,70
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:/

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zadeve za obja-
vo: 6. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-4/01-34 Ob-53699
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koro-
škem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija
lokalne ceste Ravne –Strojna - gradbe-
na dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne –Strojna, odcep Zadnji di-
nar-Strojna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika z ponudnikom: 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca ki mu je do-

deljeno naročilo: Slemenšek gradbena me-
hanizacija in gradbena dela Marjan Slemen-
šek s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koro-
škem.

7. Pogodbena vrednost: 39,729.280
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
ponudil podizvajalcem: 40%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,864.033,70 SIT in 39,729.280
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:/

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zadeve za obja-
vo: 1. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 2964/01 Ob-53723
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, Te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Igle-
nik - Cerovec II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Novograd d.d. Novo me-
sto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
41,135.579,91 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58.494.441,97 SIT, 41.135.579,91
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 2965/01 Ob-53724
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450,
Telefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Cviblje v Dolenjskih Toplicah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grans s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice .

7. Pogodbena vrednost: 22,289.901
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,299.842,10 SIT, 22,289.901 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23, z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 2966/01 Ob-53725
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450,
Telefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Bučni vasi II.faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mes-
to, Ljubljanska c. 47, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
13,816.706,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,857.759 SIT, 13,186.706,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23, z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 2967/01 Ob-53726
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450,
Telefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Ko-
roška vas - Lakovnice I.c. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Malkom Novo Mesto
d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo Mesto.

7. Pogodbena vrednost:
11,808.330,87 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,202.242,38 SIT,
11,808.330,87 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23, z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 35205-24/2001 Ob-53727
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.

3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
omrežja v naselju Vaneča - I. faza v dol-
žini 3470 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%, te-
hnična ocena 30% (od tega: rok izvedbe
30%, plačilni pogoji 25%, reference 25%,
garancijski rok 20%). Najugodnejša je bila
ponudba, ki je po zgoraj navedenih merilih
prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
97,413.258,32 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 117,158.054,69 SIT,
97,413.258,32 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Občina Puconci
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Št. 1480/2001 Ob-53781
1. Naročnik: Občina Lukovica.
2. Naslov naročnika: Lukovica 46,

1225 Lukovica, tel./faks 01/723-51-19.
3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja objekta celo-
dnevnega varstva otrok, Prevoje pri Lu-
kovici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Razvojni zavod d.d., Blat-
nica 1, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
151,689.745,12 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 231,220.117,80 SIT in
151,689.745,12 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31, z dne 28. 4. 2001,
Ob-47436.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Občina Lukovica

Ob-53800
1. Naročnik: ZPO – javni gospodarski

zavod za urejanje javnih parkirišč in gospo-
darjenje z javnimi objekti Celje.

2. Naslov naročnika: ZPO Celje, Deč-
kova cesta 1, 3000 Celje, tel.
03/428-26-50, faks 03/428-26-68,
ZPO@celje.si.

3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih del
za izgradnjo akumulacijskega jezera ob
smučišču Celjska koča.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi meril opredelje-
nih v razpisni dokumentaciji: cena, datum
zaključka del, referenčni objekti, garancij-
ska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igor Kranjc s.p., Ulica Sa-
vinjske čete 8, Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 23,856.128
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 56,030.984,59 SIT,
23,856.128,69 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

ZPO Celje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

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

Št. 33 Ob-53584
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: redno vzdr-

ževanje Microsoft produkta (MAPS).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Repro Ms, d.o.o. Šmar-
tinska 106, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,500.000.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,500.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 1.točka 2. odstavka 20. člena
ZJN-1-postopek s pogajanji brez predho-
dne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 36 Ob-53585
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: revidiranje

računovodskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o. PBS, d.d. in revidiranje konolid-
iranjih računovodskih izkazov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Deloitte&Touche, d.o.o.
Dunajska 9, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,970.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,987.394,50 SIT, 9,970.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 4317/01 Ob-53601
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11

a, 1420 Trbovlje.
3. Datum podpisa pogodbe: 11. 7.

2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava, do-

stava in razdelitev malic.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji, na podlagi predho-
dne objave in z upoštevanjem meril iz razpi-
sne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo in gostin-
stvo Zvonimir Andrijanić s.p., Trg Franca
Fakina 4, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 6,800.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2. En ponu-
dnik je v postopku pogajanja odstopil.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: ocenjeno po merilih iz razpisne do-
kumentacije.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 646/01 Ob-53614
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo.
2. Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

tel. 01/478-35-94.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: programska

oprema za trgovanje z vrednostnimi pa-
pirji v Črni gori.

5. Postopek s pogajanji po 2.točki
1.odstavka 20.člena Zakona o javnih na-
ročilih: /

6. Izvajalec: Ljubljanska borza vredno-
stnih papirjev d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 54,000.000
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 1.
9. Druge informacije o naročilu: sofi-

nanciranje javnega naročila v višini 45% ce-
lotne vrednosti javnega naročila.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 403-174/01 Ob-53662
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. julij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava be-

sedila zakona o koncesijah z obrazloži-
tvijo za obravnavo na Vladi Republike
Slovenije in sodelovanje ponudnika pri
obravnavi v ustreznih delovnih telesih
Vlade Republike Slovenije do sprejetja
besedila zakona na Vladi Republike Slo-
venije.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izbiri izvajalca so se upoš-
tevali:

– čim krajši rok izdelave besedila osnut-
ka zakona,

– čim nižja cena; kot izhodišče se vza-
me najnižja ponujena cena.

Izbrani ponudnik je potrdil rok za izdela-
vo besedila osnutka zakona ter ponudil naj-
ugodnejšo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inštitut za javno upravo
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Kon-
gresni trg 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,451.360
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,157.000 SIT (cena vključuje
DDV), 23,036.305 SIT (cena vključuje
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbena cena je dogovorjena v
pogajanjih.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: postopek je izve-
den po 3.točki prvega odstavka v skladu
20. člena Zakona o javnih naročilih in obja-
va v Uradnem listu RS ni bila potrebna.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. avgust 2001.

Ministrstvo za finance

Št. 354-01-38/01 Ob-53703
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana, tel.: 01/478-73-10, faks
01/478-74-25.

3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovne

podlage za spremembe in dopolnitve za-
konske ureditve varstva okolja s tran-
spozicijo EU predpisov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost ponudnika in pro-
jektne skupine max. 40 točk, kadrovska za-
sedba projektne skupine max. 25 točk, po-
nudbena cena razpisanih del max. 35 točk.
Komisija je na podlagi ocenjevanja ponudb
zaključila, da se konkretno javno naročilo
odda najugodnejšemu ponudniku, ki je po
vseh vrednotenjih skupaj dosegel najvišje
število točk v skladu z zgoraj navedenimi
merili.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inštitut za javno upravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Kongresni trg
12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,997.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost najvišje ponudbe:
9,997.000 SIT, vrednost najnižje ponudbe:
8,880.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 8. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob- 53748
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dokončna

odmera AC Slivnica–Pesnica: odsek
Slivnica–Ptujska cesta; nova Zrkovska
cesta I. faza in HC 2B etapa .

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi rok iz-
vedbe, kadrovska sestava ponudnika in re-
ference. Ponudba uspešnega ponudnika je
bila izbrana ob upoštevanju navedenih me-
ril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski inženiring Ma-
ribor - d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Ma-
ribor in GZ Maribor - geodetske dejavnosti
d.o.o., Partizanska 12, 2000 Maribor .

7. Pogodbena vrednost:
21,923.753,75 SIT .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,264.100 SIT in 21,923.753,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS št. 21, z dne 23. 3. 2001 Ob-45528.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Ob-53749
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

storitev pridobivanja zemljišč za potre-
be gradnje AC Krška vas–Obrežje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrov-
ska sestava ponudnika in reference. Po-
nudba uspešnega pondunika je bila izbrana
ob upoštevanju navedenih meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: odvetnik Franc Kovačič,
Koroška 2a, 1000 Ljubljana skupaj z d.o.o.,
Dragomer, Pot na Polane 3, 1351 Brezovi-
ca pri Ljubljani za katastrske občine pod
točko II.a in Cestera d.o.o., Ormoška c. 4,
2250 Ptuj in odvetnica Vida Mayr, Osojni-
kova c. 3, 2250 Ptuj za katastrske občine
pod točko II.b .

7. Pogodbena vrednost: za k.o. pod
točko II.a 46,767.000 SIT in za k.o. pod
točko II.b 35,354.900 SIT .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za k.o. pod točko II.a 81,663.750
SIT in 34,122.060 SIT ter za k.o. pod toč-
ko II.b 84,341.250 SIT in 22,458.870 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21, z dne 23. 3. 2001, Ob-45526.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 40004-1/01 Ob-53755
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 7. 8. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: raziskave
onesnaženosti tal v Republiki Sloveniji,
storitve I B, št. kateg. 27 – druge sto-
ritve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika, ustreznost
projektne skupine, certifikat kakovosti sku-
pine ISO 9000. Po vnaprej določenih meri-
lih je v postopku ocenjevanja izbrani ponu-
dnik prejel največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,
Center za pedologijo in varstvo okolja, Jam-
nikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,800.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,237.216 SIT – brez DDV in
20,000.000 SIT – brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Št. 354-11-2/00 Ob-53762
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 4. 2001 (sklenitev

pogodbe pogojevana z odložnim pogojem).
4. Vrsta in obseg storitev: prevzem,

prevoz do kraja uporabe ter uporaba kot
dodatno gorivo živalskih maščob, ki na-
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stajajo v kafilerijah v Sloveniji pri toplot-
ni obdelavi živalskih odpadkov – 3 sklo-
pi ločeno za kafilerije Koto, d.d., Zalog
pri Ljubljani, Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj in
Pivka perutninarstvo, d.d., Pivka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik so (za vse
tri sklope enako):

1. ponudbena cena za odstranjevanje ži-
valskih maščob,

2. ponudbena cena za prevzem in tran-
sport živalskih maščob,

3. pogostost prevzemanja živalskih ma-
ščob,

4. čas in količina prvega prevzema žival-
skih maščob,

5. ponudba za vse sklope (celovitost).
Izbrani ponudnik je po zgoraj navedenih

merilih zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Salonit Anhovo, d.d., Voj-
kova 1, Anhovo (za vse razpisane sklope).

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost znaša 59,000.000 SIT
(skupno za vse razpisane sklope).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 (3 ponu-
dniki so kandidirali za vse razpisane sklope,
en ponudnik pa le za sklop 1 (Koto, d.d.)).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: ponudniki so v ponudbeni dokumen-
taciji podali ponudbeno ceno za:

1. za odstranjevanje živalskih maščob:
najugodnejši (izbrani) ponudnik po ceni 8
SIT/kg (za vse sklope) in najmanj ugoden
ponudnik po ceni 20 SIT/kg (za vse sklope)
živalskih maščob;

2. za prevzem in transport živalskih ma-
ščob:izbrana ponudba za sklop 1: 6 SIT/kg,
za sklop 2: 7 SIT/ kg in za sklop 3: 5
SIT/kg. Najmanj ugoden ponudnik je ponu-
dil za vse sklope enotno ceno 18,50
SIT/kg.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 3017/01 Ob-53763
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-24-52.

3. Datum izbire: 2. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalca del za izvedbo revizije računovod-
skih izkazov in revizije namenskosti,
učinkovitosti in smotrnosti porabe pro-
računskih sredstev javnega podjetja Ko-
munala Novo mesto d.o.o. za obdobje 5
let, vključno od leta 2001 do leta 2005.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis se z namenom
pridobitve večjega števila ponudb ponovi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,103.100 SIT; 9,823.450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 8. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 50-336-32/01 Ob-53777
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 5. junij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: odvoz, pra-

nje, likanje in dostava perila v okvirni vre-
dnosti 11,200.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bistra, d.o.o., Spodnji trg
27, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 10,490.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,518.000 SIT, 10,490.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Inštitut za rehabilitacijo, Ljubljana

Št. 354-11-2/00 Ob-53799
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava

perne moke za transport in sežig.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merili, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik sta: 1.
najnižja ponudbena cena za opravo celotne
storitve, 2. rok pričetka izvajanja del. Izbra-
ni ponudnik je po zgoraj navedenih merilih
zbral najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Eko-les, d.o.o.,
Rogozniška c. 14, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost znaša 10.000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudniki so v ponudbeni dokumen-
taciji podali ponudbeno ceno za izvedbo

celotne storitve: najugodnejši ponudnik 8
SIT/kg (brez DDV), najmanj ugoden ponud-
nik 10 SIT/kg (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročilo je bilo oddano po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave sklad-
no s 3. točko 1. odstavka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 6401-06/01 Ob-53805
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1, Vita-

nje.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: šolski pre-

vozi.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Izletnik Celje, Aškerševa
ul. 20, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 89.209
SIT/dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Občina Vitanje

Št. 4042-48/01 Ob-53809
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-35-94.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzpostavi-

tev sistema zavarovanja kratkoročnih iz-
voznih kreditov pred komercialnimi rizi-
ki v Republiki Makedoniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji po 2.
točki 1. odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenska izvozna druž-
ba d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sofinanciranje javnega naročila v višini
25,9% celotne vrednosti javnega naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 8. 2001.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-53746
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper, tel. 05/66-46-219.
3. Predmet natečaja: idejno rešitev

prostorske ureditve in novogradnje, ki
obsega:

a) preureditev dela vhodne avle sedeža
Mestne občine Koper na Verdijevi 10.

b) preureditev prostorov na Verdijevi 5 in
c) novogradnjo-stavbo, ki bi povezala stav-

bi na naslovu Verdijeva 6 in Verdijeva 10.
4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Služba za javna naro-
čila, Alenka Plahuta, univ. dipl. prav.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: med 9. in 12. uro v času trajanja
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 9. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, Urad za
splošne zadeve, Verdijeva 10, 6000 Koper.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb: estet-
ske in funkcionalne lastnosti predlaganih
idejnih rešitev.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: /

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: glej razpisno dokumentacijo.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: glej raz-
pisno dokumentacijo.

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: /

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 8. 2001.

Mestna občina Koper

Javni razpisi

Št. 1088-2001 Ob-53660
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I) in 8. čle-
na pravilnika o postopku in merilih za izbor
in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur.
l. RS, 33/01) Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih

monografij v letu 2001

1. Naziv in sedež: Ministrstvo za  šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo).

2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih monografij slovenskih av-

torjev ter virov z uvodno študijo in komentar-
jem.

Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Slo-
veniji.

Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem
jeziku stroške lektoriranja, tehnične pripra-
ve rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.

V primeru monografij slovenskih avtorjev
za objavo v tujini ministrstvo sofinancira sa-
mo stroške lektoriranja in tehnične priprave
besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega ho-
norarja piscu monografije, stroškov prevo-
da in tiskarskih stroškov.

3. Pogoji in merila:
Na javni razpis za sofinanciranje izdaje

znanstvenih monografij se lahko prijavijo jav-
ne raziskovalne organizacije, društva in zdru-
ženja, ki izdajajo monografije  (izdajatelj).

Osnovna merila za izbor so:
– aktualnost monografije,
– pomen za razvoj znanstvene discipli-

ne,
– pomen za razvijanje znanstvene in stro-

kovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo mono-

grafije:
– ki imajo večji pomen za razvoj znan-

stvene discipline,
– ki imajo večji pomen za slovenski ali

mednarodni znanstveni prostor, oziroma
uveljavljajo slovensko znanost  v mednaro-
dnem prostoru,

– ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
4. Okvirna višina sredstev za izvedbo

predmeta razpisa je 45 mio SIT, v letu 2001.
5.   Predmet pogodbe (izid knjige)  mora

biti izpolnjen do  20. septembra 2001.
6. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-

njen in podpisan prijavni obrazec in samo-
stojne priloge:

– natisnjena knjiga oziroma dokončen
rokopis monografije do največ 30 avtorskih
pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno
utemeljiti),

– dve recenziji izdane monografije,
– predračun tiskarne,
– pogodba  avtorja s tujim založnikom,

če bo prevod monografije slovenskega av-
torja objavljen v tujini,

– finančni predračun.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znan-

stvenik s področja, s katerega je monografi-
ja, mora v treh sklopih podati:

– opis zgradbe znanstvenega dela in
povzetek glavnih dognanj,

– oceno aktualnosti monografije: pomen
za razvoj znanstvene discipline,

– pomen za razvoj znanstvene in stro-
kovne terminologije, pomen glede na že ob-
javljena sorodna dela,

– predstavitev pisca monografije in nje-
govega ugleda v znanstvenih krogih.

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg

(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, ve-
zava, filmi, papir, platnice in finančne podat-
ke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški).

7. Prijavni obrazec, dve recenziji in fi-
nančni predračun je treba poslati v dveh
izvodih.

8. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni dvignejo od dneva objave razpisa do 3. 9.
2001 v recepciji Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, vsak
delavnik od 7. do 17. ure ali poiščejo na
domači strani MŠZŠ.

9. Vloge z vidno oznako ‘’Ne odpiraj –
vloga za javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij v letu 2001'’ in na-
slovom ministrstva morajo prispeti v spre-
jemno pisarno ministrstva ne glede na način
prenosa do vključno 3. 9. 2001 do 14. ure.

V vsaki poslani pošiljki z oznako ‘’Ne od-
piraj – vloge za javni razpis za sofinanciranje
izdaje znanstvenih monografij’’ je lahko le
ena vloga.

10.  Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v sejni
sobi v III. nadstropju 5. 9. 2001.

11.  O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 45 dni po koncu razpisnega roka.

12. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na Ministrstvu na šolstvo,
znanost in šport pri gospe Živi Žlajpah ose-
bno ali po tel. 01/478-4716, vsak delavnik
od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 731 1/01-8-223 Ob-53312
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik
in financer programa, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01),
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politi-
ke zaposlovanja (Ur. l. RS, št.64/01) in Pro-
gramov aktivne politike zaposlovanja za leto
2001, ki je bil sprejet na 37. seji Vlade
Republike Slovenije dne 19. 7. 2001 ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje

programov aktivne politike
zaposlovanja pri skladih dela v letu

2001 in 2002
1. Uporabnik: Zavod Republike Sloveni-

je za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/476-99-80 (v nadaljevanju:
Zavod).

2. Podatki o razpisu
a) Namen javnega razpisa je spodbuja-

nje razvoja dejavnosti in učinkovitosti skla-
dov dela, pri izvajanju ukrepov aktivne politi-
ke zaposlovanja z udeleženci skladov dela
ter povezovanje socialnih partnerjev na re-
gionalnem območju pri načrtovanju in izva-
janju politike zaposlovanja in preprečevanja
brezposelnosti.

b) Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za izvajanje programov aktivne po-
litike zaposlovanja v skladih dela v letu 2001
in 2002.

c) Višina javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so namenjena

za izvajanje aktivnosti skladov dela za leto
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2001, znaša 350,000.000 SIT, za leto
2002 pa znaša 650,000.000 SIT. Sredstva
za leto 2001 se bodo izplačevala iz prora-
čunskih postavk 7024 – pospeševanje no-
vega zaposlovanja v višini 160,000.000
SIT, 5514 – neprofitne institucije za razvoj
človeških virov v višini 60,000.000 SIT in
2199 – razvoj delovnih mest in sofinancira-
nje regijskih projektov v višini 130,000.000
SIT.

3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavi pravna oseba:
– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti

skladov dela v skladu z določili 53.d. člena
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. l. RS št. 5/91,
17/91 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in
69/98),

– ki ima s strani Programskega sveta
Sklada dela sprejet poslovni načrt in letni
program Sklada dela,

– ki ima vzpostavljeno sodelovanje s so-
cialnimi partnerji v regiji in /ali podjetju/pa-
nogi, za katero daje prijavitelj vlogo,

– ki ima vodjo – managerja sklada dela,
ki ima najmanj višješolsko izobrazbo pravi-
loma družboslovne smeri in reference na
področju dela z ljudmi, ter izkazuje pozna-
vanje trga delovne sile v okolju, na katerega
se nanaša sklad dela,

– da imajo delavci, ki v skladih dela izva-
jajo ukrepe aktivne politike zaposlovanja
opravljen strokovni izpit na področju zapo-
slovanja (v skladu z 2. členom Pravilnika o
opravljanju strokovnih izpitov Ur. l. RS, št.
22/99),

– ki ima zagotovljene prostore za izvaja-
nje programov in informacijsko pisarno.

b) Višina pomoči
Skupni stroški sklada dela znašajo

500.000 SIT letno na udeleženca.
Stroški sklada so upravičeni stroški pro-

gramov aktivne politike zaposlovanja, ki jih
sklad izvaja, ter stroški delovanja sklada.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
mesečnih zahtevkov v skladu z navodili za
delovanje skladov dela, ki jih predpiše mini-
ster.

Kot upravičeni stroški aktivne politike za-
poslovanja, ki so namenjeni udeležencem
sklada, štejejo stroški:

– delavnic razvoja poklicne kariere,
– izobraževalnih programov, izpopolnje-

vanja in usposabljanja udeležencev sklada,
– svetovanja in informiranja,
– aktivnega iskanja zaposlitve,
– prevozni stroški udeležencev, vključe-

nih v programe aktivne politike zaposlova-
nja,

– ostali stroški, kot so: literatura, časo-
pisi, delovni listi, učni pripomočki in opre-
ma, telefon, faks, ki so namenjeni udele-
žencem sklada.

Stroški delovanja sklada so stroški:
– dela vodje (managerja) in strokovnega

sodelavca sklada,
– administrativne podpore,
– najemnine za informacijsko pisarno in

druge prostore za izvajanje programskih ak-
tivnosti,

– materialni stroški za delovanje infor-
macijske pisarne.

Sredstva se bodo dodeljevala za nasled-
nje ciljne skupine:

– delavci, katerih delo je postalo trajno
nepotrebno v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih, na podlagi programa razreševa-
nja presežkov delavcev,

– delavci, katerih delo je postalo nepo-
trebno in za katere je na podlagi elaborata
kadrovskih potreb in poslovnega načrta go-
spodarske družbe pričakovati, da jim dolgo-
ročno ne bo mogoče zagotoviti zaposlitve (v
nadaljevanju: potencialno presežni delavci),

– potencialno presežni delavci, ki so za-
posleni pri gospodarskih družbah, za kate-
re je v postopku finančne reorganizacije
predvideno, da bo sprožen postopek prisil-
ne reorganizacije ali stečaja in delavci, ki so
zaposleni pri gospodarskih družbah, za ka-
tere je v postopku finančne reorganizacije
predvideno, da bo sprožen postopek prisil-
ne reorganizacije ali stečaja.

Sredstva se razpisujejo za razreševanje
udeležencev sklada dela, ki so bili vključeni v
aktivnosti sklada dela na dan objave razpisa
in za razreševanje udeležencev sklada dela.

Skladi dela morajo za udeležence skla-
da dela, ki so bili vključeni v aktivnosti skla-
da dela na dan objave razpisa pridobiti izja-
vo o sprejemanju obveznosti po razpisanih
pogojih.

c) Merila za izbiro prijaviteljev
Prednost pri izboru za dodelitev sred-

stev imajo prijavitelji, ki dobijo najvišjo oce-
no na podlagi naslednjih meril:

– utemeljenost števila potencialnih ude-
ležencev in udeležencev sklada dela glede
na probleme podjetij v regiji ali sektorju: 30
točk,

– usposobljenost skladov dela glede na
izvajanje programov: 30 točk,

– prijavitelj je iz regij opredeljenih v Skle-
pu o določitvi območij z višjo stopnjo brez-
poselnosti od povprečne v Republiki Slove-
niji (Ur. l. RS, št. 67/01): 10 točk,

– delež zagotovljenih lastnih sredstev
in/ali drugih lokalnih virov: 10 točk,

– ocena finančne konstrukcije: 20 točk.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavite-

lji prevzamejo na Zavodu Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljub-
ljana (tel. 01/476-99-60, faks
01/476-99-80, e-mail: boris.kuni-
lo@ess.gov.si), vsak delovni dan med 9. in
10. uro. Kontaktna oseba: Boris Kunilo, ko-
ordinator.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu www.ess.gov.si.

5. Vsebina vloge
Prijavitelji v vlogi na javni razpis posredu-

jejo obrazec A in naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse

davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– izpolnjen in potrjen obrazec, da prijavi-
telj v celoti sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije,

– potrdilo o vpisu sklada dela v sodni
register,

– odločbo o opravljanju dejavnosti v skla-
du z Zakonom o ustanovah,

– s strani Programskega sveta Sklada
dela sprejet poslovni načrt,

– s strani Programskega sveta Sklada
dela sprejet letni program Sklada dela,

– s strani odgovornih oseb podpisane in
žigosane izjave o sodelovanju vključenih so-

cialnih partnerjev pri razreševanju udeležen-
cev sklada dela z navedbo načina sodelova-
nja (s kadri, finančnimi viri, v stvareh, pravi-
cah), oziroma izjave o nameri sodelovanja,
če gre za potencialne partnerje,

– dokazila o ustrezni izobrazbi vodje (ma-
nagerja) sklada dela, navedba referenc na
področju dela z ljudmi ter izjavo, o poznava-
nju trga delovne sile v okolju, na katerega
se nanaša sklad dela,

– dokazila, da imajo delavci, ki v skladih
dela izvajajo ukrepe aktivne politike zapo-
slovanja, opravljen strokovni izpit na podro-
čju zaposlovanja(v skladu z 2. členom Pra-
vilnika o opravljanju strokovnih izpitov Ur. l.
RS, št. 22/99).

Dokumentacija mora biti urejena po vr-
stnem redu, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

6. Rok in način prijave na javni razpis
Javni razpis je odprt do 17. 9. 2001.

Popolna vloga, v skladu z razpisnimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana, z navedbo javnega razpisa.
Vloge, ki bodo poslane s pošto morajo biti
oddane priporočeno ali s povratnico. Vloge,
ki bodo poslane po pošti morajo prispeti na
navedeni naslov do navedenega roka v nas-
protnem primeru jih bo Zavod izključil iz na-
daljnjega postopka, po pošti, od objave do
vključno 17. 9. 2001 (velja poštni žig do
vključno 17. 9. 2001 v zaprti ovojnici z na-
vedbo “Ne odpiraj – razpis – razreševanje
udeležencev sklada dela” in s polnim nazi-
vom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo ovojnice nepravilno izpolnje-
ne, komisija ne bo obravnavala in bodo vr-
njene pošiljatelju.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komi-

sija bo vloge odpirala enkrat in sicer 19. 9.
2001.

Če komisija ugotovi, da je prijava na raz-
pis nepopolna, pozove predlagatelja vloge,
da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih pre-
dlagatelji v določenem roku ne dopolnijo,
se zavrže.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni

najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Št. 233 Ob-53743
Mestna občina Velenje objavlja

javni razpis z zbiranjem ponudb
za prodajo gradiča Švarcenštajn s

pripadajočim zemljiščem
Predmet razpisa so naslednja zemljišča:
I. Zemljišče parc. št. 1302/2, stnaovanj-

ska stavba, v izmeri 1010 m2 in 1303/2,
dvorišče, v izmeri 33 m2, vpisani v vl. št.
265, k.o. Laze, parc. št. 1303/5, sadov-
njak, v približni izmeri 70 m2, vpisana v vl.
št. 293, k.o. Laze, parc. št. 1303/4, sa-
dovnjak, v približni izmeri 500 m2, vpisani v
vl. št. 366, parc. št. 1302/1, sadovnjak, v
približni zmeri 75 m2, vpisani v vl. št. 387,
vse k.o. Laze. Skupna površina zemljišča
znaša 1688 m2. Vrednost stavbnega zemlji-
šča znaša 1.500 SIT/m2, skupaj torej
2,532.000 SIT.
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II. Nepremičnina je grad Švarcenštajn,
ki se prvič omenja leta 1360, vendar je
današnja stavba v svojih temeljnih sestavi-
nah iz leta 1523. Temeljni tloris je trikotnik s
stolpičastim prizidkom sredi daljše stranice
in delno obzidanim dvoriščem. Stavba je
dvonadstropna in na dvoriščni strani oprem-
ljena s sekundarnimi arkadami. Posebno
dragocene sestavine so gotski vhodni por-
tal, gotska klet in ostanki polžastega stopni-
šča. Švarcenštajn je pomemben kot znači-
len primer poznosrednjeveškega gradiča,
ki je ohranil mnoge dragocene arhitekturne
prvine iz časa svojega nastanka. Grad je bil
leta 1983 razglašen za kulturni spomenik.

Kupec je pri obnovi objekta dolžan upoš-
tevati smernice Zavoda za spomeniško var-
stvo, dejavnost v objektu pa mora biti v skla-
du z določili Zakona o varstvu pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju.

III. Kupec mora vzdrževati in zavarovati
objekt, da se ne bi poslabšalo obstoječe
stanje ali povzročala nevarnost za ljudi in
okolico.

Kupec mora v roku treh let od podpisa
kupoprodajne pogodbe pričeti z obnovitve-
nimi deli. V primeru, da kupec z deli v nave-
denim roku ne prične, se pogodba razvelja-
vi in vrne kupnina v nominalnem znesku brez
obresti.

V primeru, da kupec z obnovitvenimi deli
ne prične v navedenem roku in želi nepre-
mičnino prodati, si prodajalec pridržuje
predkupno pravico, kupec pa se zavezuje,
da ob izkazanem interesu prodajalca ponu-
di nepremičnino v odkup pod enakimi po-
goji kot so navedeni v tem razpisu.

IV. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne ob-
čine Velenje št. 52800-630-8010152 naj-
pozneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe
o prodaji stavbnega zemljišča, sicer se zara-
čunajo z zakonom določene zamudne obre-
sti. Davek na promet nepremičnin v višini 2%
od vrednosti pogodbe ter sodno takso za
zemljiškoknjižni predlog plača kupec.

V. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun, ki je naveden v prej-
šnjem členu, znaša 10% od skupne vredno-
sti ter se uspelemu ponudniku vračuna v
kupnino za zemljišče, neuspelim pa vrne v
roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.

VI. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “Javni
razpis” za prodajo nepremičnine najkasneje
do 17. septembra 2001, do 9. ure. Ponud-
ba mora vsebovati:

– naziv kupca in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko po-

nudnika,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– plačilne pogoje,
– predlog predvidene dejavnosti oziro-

ma namembnosti v obnovljenem objektu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse

razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepopolne ali ne-

pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VII. Odpiranje ponudb bo dne 18. sep-
tembra 2001 ob 10. uri, v sejni sobi št. 27/I
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo ponudni-
ki prejeli v roku 8 dni od dneva odpiranja.

VIII. Pogodba o prodaji zemljišča mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najboljšega
ponudnika. Ta rok se lahko zaradi objektvi-
nih okoliščin, ki bi nastale po končanem
javnem razpisu podaljša do odprave take
okoliščine. V primeru, da se izbrani ponu-
dnik v osmih dneh od poziva k podpisu po-
godbe ne odzove, se šteje, da je od pogod-
be odstopil, zaradi česar mu zapade varšči-
na v korist Mestne občine Velenje.

IX. V primeru, da se za odkup zemljišča
na razpis prijavi več ponudnikov je najugod-
nješi, kdor ponudi višjo ceno za m2 zemlji-
šča od razpisane, krajši rok plačila kupnine
in primernejšo dejavnost za obstoječi ob-
jekt in okolico.

X. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel v roku 30 dni od odpi-
ranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika
za prodajo zemljišča, bo komisija obvestila
vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu
sklepa o izbiri. Prodajalec si pridržuje pravi-
co, da ne glede na izpolnjevanje razpisnih
pogojev ponudnikov z nikomer od ponudni-
kov ne sklene kupoprodajne pogodbe.

XI. Vsi zainteresirani lahko dobijo potre-
bne informacije glede lege zemljišč ali infor-
macije v zvezi s sestavo ponudbe pri Hinku
Jagru, Služba za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, tel. 03/89-61-668.

Mestna občina Velenje

Ob-53788

Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Strategija za pokrivanje stroškov
PCO_8.1C_QCBS

Številka posojila: IBRD 4498 – 0 SLO
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splo-

šni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 556, 16. aprila 2001.

2. Republika Slovenija je prejela posoji-
lo pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
zaradi delnega pokrivanja stroškov Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin ter
bo del posojila namenila izplačilu obvezno-
sti pogodbe za izvedbo Projekta posodobi-
tve evidentiranja nepremičnin, sklopa ime-
novanega Strategija za pokrivanje stroškov
(PCO_8.1C_QCBS).

3. Strategija za pokrivanje stroškov mo-
ra zagotoviti izhodišča za oblikovanje ce-
novne politike nepremičninskih evidenc in
sicer na podlagi analize obstoječega finan-
čnega sistema, ki obsega zajem, vzdrževa-
nje in posredovanje izdelkov/storitev do
končnega uporabnika. Rezultati ostalih pod-
projektov v okviru Projekta posodobitve evi-
dentiranja nepremičnin, kot npr. Zemljiški
kataster in kataster stavb ter Zemljiška knji-
ga, lahko pripomorejo k razmahu zasebne
vzpodbude pri ponudbi različnih storitev, za
katere so tako javne/državne kot tudi privat-
ne organizacije in posamezniki pripravljeni
plačevati določeno vrednost, ki bi ustrezala

ravni zagotavljanja storitev. Vsaj za javne/dr-
žavne organizacije to pomeni tudi prisilo za
izboljšanje njihove finančne učinkovitosti. Iz-
kušnje iz nekaterih držav pričajo o tem, da
so tovrstne storitve tržno zanimive, kar lah-
ko pripomore k večji finančni neodvisnosti
pristojnih organizacij oziroma vsaj k finančni
upravičenosti tovrstnih izdelkov/storitev, ki
jih te organizacije nudijo. Posledično to
omogoča javnosti večjo dostopnost do po-
datkov/storitev nepremičninskih evidenc,
kot tudi dolgoročno vzpostavitev njihove
sprejemljive tržne vrednosti. Izhodišče za
razvoj strategije za pokrivanje stroškov bo
tržni pristop vrednotenja podatkov/storitev
nepremičninskih evidenc, zasnovan na ana-
lizi poslovnih procesov sodelujočih institucij
v Projektu posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin. Vendar pa v okviru strategije za po-
krivanje stroškov ne gre samo za oblikova-
nje primerne cenovne politike, ampak za
mnogo več. Potrebno je izvesti celovito vre-
dnotenje obstoječih storitev/izdelkov, ki jih
odgovorne institucije zagotavljajo na podla-
gi podatkov zemljiškega katastra in katastra
stavb ter zemljiške knjige oziroma stori-
tve/izdelke, ki bi jih lahko zagotavljali na
podlagi podatkov/storitev omenjenih evi-
denc. Prav tako je v okviru strategije potre-
bno vrednotenje obstoječih poslovnih pro-
cesov, ki vodijo k zagotavljanju storitev/iz-
delkov, izdelati predloge za njihovo izbo-
ljšavo kot tudi predloge za izboljšavo
poslovnih procesov. Rezultat torej predstav-
lja celovit poslovni načrt za nosilne instituci-
je podatkov/storitev zemljiškega katastra,
katastra stavb in zemljiške knjige, ki naj pri-
kaže možnost njihove večje cenovne učin-
kovitosti in uspešnosti na poti k njihovi mož-
ni večji finančni neodvisnosti.

Naloga bo predvidoma trajala od marca
2002 do novembra 2002. Izvajalec mora
ponuditi glavnega svetovalca, ki mu pri iz-
vedbi naloge, v skladu s potrebami, poma-
ga skupina dodatnih strokovnjakov. Oce-
njen obseg del znaša 10 človek/mesecev.

4. Geodetska uprava Republike Sloveni-
je in Vrhovno sodišče Republike Slovenije
pozivata interesente z ustreznimi referenca-
mi, da naznanijo svoj interes za zagotavlja-
nje opisanih storitev. Interesenti morajo pre-
dložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim po-
gojem za izvedbo zgoraj opisanih storitev
(priporočila, opisi dela na sorodnih nalo-
gah, izkušnje pri delu v podobnih pogojih,
posedovanje ustreznih znanj, itd.)

5. Svetovalec bo izbran v skladu s po-
stopki, opisanimi v smernicah Svetovne ban-
ke: Izbira in zaposlovanje svetovalcev s stra-
ni jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in ja-
nuarju 1999.

6. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na spodaj navedenem naslovu vsak
delovni dan od 8. do 16. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.

7. Interes je potrebno predložiti na spo-
daj navedeni naslov do 21. septembra
2001: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Projekt posodobitve evidentiranja ne-
premičnin, Martina Učak, Zemljemerska uli-
ca 12, soba 2/100, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-49-22, faks 01/478-48-22, e-ma-
il: RERM.PCO@gov.si.

Geodetska uprava RS
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Ob-53795

Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia

Real Estate Registration Modernization
Project

Cost Recovery Strategy
PCO_8.1C_QCBS

Loan No. IBRD 4498 - 0 SLO
1. This request for expression of interest

follows the general procurement notice for
this project that appeared in Development
Business, issue No. 556 of 16th April 2001.

2. The Republic of Slovenia has received
a loan from the International Bank for Re-
construction and Development to meet the
cost of the Real Estate Registration Mod-
ernization Project, and intends to apply part
of the proceeds of this loan to payments
under the contract for Real Estate Registra-
tion Modernization Project – Cost Recovery
Strategy (PCO_8.1C_QCBS).

3. The Land Cadastre, Building Cadast-
re and Land Register developed and imple-
mented under Real Estate Registration Mod-
ernization Project could potentially have
multiple public and private applications, for
which Government agencies, private com-
panies, and individuals are willing to pay.
Experience in other countries has demon-
strated that the level of cost recovery from
such applications can be very high which
can make the responsible agencies more
cost effective. Cost recovery Strategy (CRS)
should ensure a common background for
the modeling of the pricing policy in the real
estate record field by analyzing and com-
paring the financing system of real estate
data maintenance and updating. Analyses
and comparisons will be implemented by
taking into account the cost of the entire
chain of transferring data to the final user.
Not only pricing model, for products/serv-
ices based on Land Cadastre, Building Ca-
dastre and Land Register, is the purpose of
the study, but it is an evaluation of the serv-
ices/products that are currently or could
potentially be produced by responsible
agencies; an evaluation of the business
processes used by these agencies to pro-
duce these services/products; recommen-
dations on how these services/products
and processes could be improved; the de-
velopment of a business plan for making
these organizations more cost effective and,
perhaps, even self-financing.

CRS will be developed for the land reg-
istration system, including both the land reg-
ister and cadastre systems fees, with the
view of deriving a fee level that accords with
the levels of service provided. Approach for
developing CRS should be business orient-
ed based on a detailed analysis of business
processes affected by the Real Estate Reg-
istration Modernization Project at the vari-
ous participating institutions. This approach
would mean that institutions (also of the pub-
lic/state administration) would have to pay
charge-back/fee/market value for specific
services/products thus making them more
cost effective and more innovative. The ap-
plication of study results will in practice en-
sure also a better data accessibility to users
at reasonable prices. The result should be
comprehensive business plan for responsi-

ble institutions of the Land Cadastre, Build-
ing Cadastre and Land Register.

Estimated duration of assignment is from
March 2002 to November 2002. One (1)
full-time consultant with supporting team of
additional consultants/experts on as need-
ed basis is required. Total estimated effort
is 10 man-month.

4. Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia and Supreme
Court of the Republic of Slovenia now invite
eligible Consultants to indicate their interest
in providing the services. Interested con-
sultants must provide information indicating
that they are qualified to perform the servic-
es (references, description of similar as-
signments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills, etc.).

5. The Consultant will be selected in
accordance with the procedures set out in
the World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised Septem-
ber 1997 and January 1999.

6. Interested Consultants may obtain fur-
ther information from background docu-
ments at the address below on working days
from 08.00 to 16.00 hours (local time).

7. Expressions of interest must be deliv-
ered to the address below by September
21, 2001: Surveying and Mapping Authori-
ty of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Martina
Ucak, Zemljemerska ulica 12, room No.

Javne dražbe

Ob-53691
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Uredbe o odprodaji, od-
daji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) v zvezi z drugim odstav-
kom 50. člena Uredbe o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01) in skle-
pa Vlade Republike Slovenije, št.
460-13/2001-2 z dne 28. 6. 2001, razpi-
suje Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni 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:

2/100, SI-1000 Ljubljana, Tel.: +386 1
478 4922, Fax: +386 1 478 4822, E-mail:
RERM.PCO@gov.si.

Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia

Lokacija, naslov Opis, velikost Izhodiščna cena Izhodiščna cena
za objekt v SIT za opremo v SIT

1. Červar, Porat, trisobno stanovanje, 9,512.800 181.000
Rožmarin 14 57,12 m2, vrt 84,05 m2

2. Cres, Miholaščica, Zaglav, garsonjera št. 8/I, 5,923.500 99.000
objekt D 1.2 34,89 m2

3. Mareda, Novigrad, dvosobno stanovanje 6,353.600 200.000
blok 10 št. 210044, 36,66 m2,

vrt 17,96 m2

4. Šaina, Novigrad, blok A 3, enosobno stanovanje 6,457.000 102.000
Vincenta iz Kastva št. B36/II, 36,92 m2

5. Mareda, Novigrad, dvosobno stanovanje 6,479.000 212.000
blok 10 št. 210147, 37,71 m2

6. Barbariga, Mandriol, enosobno stanovanje 5,967.500 211.000
lokacija 135 št. 135006, 32,40 m2,

vrt 21,25 m2

7. Cres, Miholaščica, Zaglav, garsonjera št. 2/I, 3,652.000 109.000
objekt D 1,3 21,40 m2

Počitniški objekti niso vpisani v zemljiško
knjigo na ime prodajalca, lastništvo se izkazu-
je 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 ka-

terega 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 ose-
be, dokazilo o registraciji za pravne osebe
in samostojne podjetnike (izpis iz sodnega
registra, priglasitveni list DURS za samo-
stojne 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 »vide-
no-kupljeno«,

– ponudnik lahko ponudi odkup enega
ali več počitniških objektov,

– ponudnik mora pred rokom za oddajo
ponudbe položiti kavcijo v višini 10% izhodi-
ščne cene za počitniški objekt, za katerega
daje ponudbo (če daje ponudbo za več objek-
tov, mora plačati kavcijo za vsak objekt pose-
bej) na žiro račun Agencije Republike Sloveni-
je za plačilni promet, št. 50100-603-18540.
Kavcija bo uspelemu ponudniku všteta v ku-
pnino, neuspelim ponudnikom pa bo kavcija
vrnjena v roku 15 dni po končani javni dražbi
brez plačila obresti,
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– uspešni ponudnik mora prodajno po-
godbo 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 prodaja-
lec zadrži kavcijo, pogodba pa se šteje za
razvezano,

– davek na promet nepremičnin, da-
vek na dodano vrednost (za opremo) ter
vse druge dajatve in stroške, ki so pove-
zani s prenosom lastništva (vključno z ure-
ditvijo zemljiškoknjižnega stanja in vpisa)
nosi kupec. Za objekte v Republiki Hrva-
ški se navedene obveznosti, ki jih nosi

kupec, uredijo v skladu s predpisi v tej
državi,

– za počitniške objekte v Republiki Hrva-
ški je kupec, ki je državljan Republike Sloveni-
je, dolžan do izpolnitve pogojev za zemljiškok-
njižni prenos lastništva nositi tudi vse dajatve
in stroške v zvezi z lastništvom in uporabo
kupljenega objekta (tudi v primeru, da se bo-
do obveznosti glasile na ime prodajalca),

– razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšimi ponudniki sklenil prodajne
pogodbe za počitniške objekte, ki so pred-
met javne dražbe.

4. Informacije in ogled:
– podrobnejše informacije lahko ponu-

dniki pridobijo na naslednjih naslovih:

Zap. št. Naslov Tel. št.
počitniških
objektov

1. centrala Ljubljana, Tržaška 16 01/477-41-00 (med 9. in 13. uro)
2. podružnica Trbovlje, Trg revolucije 25 03/566-43-09 (med 9. in 13. uro)
3. podružnica Maribor, Svetozarevska 9 02/252-12-42 (med 9. in 13. uro)
4. podružnica Nova Gorica, Ulica Gradnikove 05/338-62-21 (med 9. in 13. uro)

brigade 1
5. in 6. podružnica Ptuj, Trstenjakova ulica 2a 02/748-04-12 (med 9. in 13. uro)
7. podružnica Kranj, Slovenski trg 2 04/281-09-21 (med 9. in 13. uro)

– ogled počitniških objektov bo možen v naslednjih terminih:

Lokacija Zbirališče (mesto začetka ogleda) Datum in ura ogleda

1. Červar recepcija 22. 8. in 28. 8. ob 12. uri
2. Cres recepcija 27. 8. in 30. 8. ob 12. uri
3. Mareda vhod v objekt 23. 8. in 29. 8. ob 12. uri
4. Novigrad vhod v objekt 21. 8. in 24. 8. ob 12. uri
5. Mareda vhod v objekt 23. 8. in 29. 8. ob 12. uri
6. Barbariga recepcija 21. 8. ob 13. uri in 23. 8. ob 15. uri
7. Cres recepcija 25. 8. in 30. 8. ob 10. uri

5. Postopek javne dražbe:
– javna dražba je pisna, na odpiranju po-

nudb 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 6.
9. 2001 do 14. ure, na naslovu: Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet,
1000 Ljubljana, Tržaška 16,

– ponudba mora biti zaprta oziroma za-
pečatena. Na ovojnici mora biti naziv in na-
slov pošiljatelja ter vidna oznaka »Ne odpi-
raj – javna dražba – počitniški objekt«,

– javna dražba z odpiranjem pisnih po-
nudb bo 11. 9. 2001 ob 10. uri, v poslov-
nih prostorih Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16,

– na javni dražbi so lahko navzoči ponu-
dniki oziroma njihovi zastopniki. Prisotni se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s
pisnim pooblastilom,

– ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov in do-
kumentov 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 sku-
pno 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 predlože-

nih 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 potre-
bno upoštevati stopnje višanja iz 2. točke te
dražbe),

– Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet bo uspešnim ponudnikom prodaj-
ne pogodbe s pozivom za podpis posredo-
vala po končani javni dražbi. Šteje se, da je
javna dražba za posamezni objekt končana,
ko komisija sprejme sklep o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika oziroma, ko odloči o
morebitnem ugovoru.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 02810 Ob-53611
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 29. 7. 1999, ponovno
objavlja

javno dražbo za odprodajo
nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb

1. Predmet prodaje: nezasedeno dvoso-
bno stanovanje s kabinetom v stanovanj-
skem objektu Cesta krških žrtev št. 109 v
Krškem, v izmeri 54.67 m2, z evidenčno št.
4, locirano v mansardnem delu objekta.

Objekt Cesta krških žrtev št. 109 v Kr-
škem, stoječ na parc. št. 536 k.o. Krško je
vpisan v ZK vložek št. 1269 k.o. Krško, in je

last občine Krško. Etažna lastnina v objektu
ni urejena.

Stanovanje št. 4 je v stanju, da ga je
potrebno popolnoma adaptirati.

2. Izklicna cena: izklicna cena za nepre-
mičnino je 836.568 SIT.

3. Plačilni pogoji: s kupcem, najboljšim
ponudnikom, bo sklenjena kupoprodajna
pogodba.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, na naslov Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z ozna-
ko “Ponudba za nakup nepremičine - ne
odpiraj”, v 10 dneh od te objave.

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nudjeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih v originalu ali
overjeno fotokopijo,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne prodajne cene,

– ponudniki morajo do dneva oddaje
ponudbe plačati varščino v višini 10% od
izhodiščne prodajne cene na žiro račun
Občine Krško, št. 51600-630-8013042,
sklic na številko 100 pri APP RS, Podruž-
nica Krško,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri, skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,

– ogled nepremičnine je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Občine Krško, te.
07/49-81-279, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško

Ob-53659

Rudnik svinca in cinka Mežica v zapira-
nju, d.o.o. Glančnik 6, Mežica, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin,

ki bo 3. 9. 2001  ob 10. uri v sejni sobi
Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju,
d.o.o., Glančnik 6, Mežica.

1. Predmet javne dražbe so naslednje
nepremičnine in premičnine:

A) parcela št. 905/2, k.o. Mežica – po-
zidano stavbno zemljišče – 2.528m2,
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B) avto FORD-D tranzit, tip 100 SWB
Nepremičnine se prodajajo ločeno po

zgoraj navedenih točkah.
2. Izklicna cena za nepremičnino iz prve

točke je 7,757.124 SIT, iz druge točke
1,010.000 SIT.

3. Na dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije. Predstavnik pravne ose-
be se mora izkazati s pisnim pooblastilom
pravne osebe in izpisom iz registra za prav-
no osebo, fizična oseba pa z osebnim do-
kumentom, pri čemer mora predložiti tudi
potrdilo o državljanstvu.

4. Pred javno dražbo mora ponudnik pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 51830-601-20119 pri Agen-
ciji za plačilni promet, enota Ravne na Koro-
škem, s pripisom »varščina za javno dra-
žbo«.

5. Pred začetkom javne dražbe se mora
ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom. Varščino bomo uspešnemu ponu-
dniku vračunali v kupnino, drugemu pa brez
obresti vrnili v 15 dneh po končani dražbi.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino v celoti poravnati v roku 30 dni po
javni dražbe. V kolikor kupnina ni poravnana
v 30 dneh, prodajalec varščino obdrži, s
kupcem pa ni dolžan skleniti prodajne po-
godbe. Po poravnavi kupnine bo prodajalec
v nadaljnjih 15 dneh sklenil s kupcem pro-
dajno pogodbo. Davščino, druge dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.

7. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.

8. Vse morebitne dodatne informacije in
možne termine ogleda nepremičnine lahko
ponudniki dobijo na naslovu Rudnik svinca
in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o., Glan-
čnik 6, Mežica oziroma po tel.
02/87-00-160.

Rudnik svinca in cinka
Mežica v zapiranju, d.o.o. Mežica

Ob-53688
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju

d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo gostišča Barbara v Idriji
Predmet prodaje je gostišče Barbara, ki

se nahaja v I. in II. nadstropju poslovnega
objekta v Idriji, Kosovelova 3 in obsega:

– gostinski del s površino 202,53 m2,
– prenočišča s površino 216,13 m2 in
– paviljon s površino 95,22 m2.
Skupna uporabna površina gostišča zna-

ša 513,88 m2. Objekti predstavljajo funkci-
onalno celoto in se prodajajo kot celota.

Gostišče je deloma opremljeno in ima
vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Ob-
jekti, ki so predmet prodaje stojijo na parce-
lah št. 1460 in 1501 k.o. Idrija mesto.

Pritličje stavbe, v katerem se nahaja vhod
v muzejski rudnik Antonijev rov, ni predmet
prodaje.

Izklicna cena, določena na podlagi ceni-
tve sodnega izvedenca in cenilca gradbene
stroke, je 103,058.367 SIT.

Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
Kupec bo skupaj z gostiščem pridobil

tudi solastnino na skupnih prostorih in na-
pravah ter na sorazmernem delu parcel

1460 in 1501 ter pravico uporabe dela par-
cele 1493 in 1461.

Javna dražba bo v torek, dne 4. 9. 2001,
ob 10. uri, v pisarni direktorja na sedežu
prodajalca (Arkova 43 - soba št. 8).

Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe. Pravne osebe morajo
prodajalcu pred pričetkom dražbe predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Slove-
nije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
pričetkom dražbe predložiti pisno poobla-
stilo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom dra-
žbe vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene, na žiro račun prodajalca, št.
52020-601-13705 - Rudnik živega srebra
Idrija v zapiranju d.o.o. in o vplačilu predlo-
žiti potrdilo pred pričetkom dražbe. Neu-
spelemu dražitelju bo varščina vrnjena v os-
mih dneh po opravljeni dražbi.

S kupcem - najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku
15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi.
Preostali del kupnine mora kupec plačati v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Če najbo-
ljši ponudnik ne bo sklenil pogodbe v dolo-
čenem roku, oziroma ne bo pravočasno
plačal kupnine, se šteje, da je odstopil od
nakupa, oziroma se pogodba šteje za raz-
drto. Varščina v tem primeru ostane proda-
jalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overovitve, stroške vpi-
sa v zemljiško knjigo in drugo), nosi ku-
pec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
od dneva objave do dneva dražbe, med 8.
in 12. uro na sedežu prodajalca pri direktor-
ju mag. Marku Cigaletu osebno, ali po tel.
05/37-73-811 int. 200. Ogled je mogoč
vsak dan, po predhodnem dogovoru.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-24/01-0515 Ob-53704
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) – 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku v Celju,

– 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku v Kranju.

b) – 1 prosto mesto pomočnika dr-
žavnega pravobranilca na Državnem
pravobranistvu na sedežu v Ljubljani,

– 1 prosto mesto pmočnika državne-
ga pravobranilca na Državnem pravo-
branilstvu na zunanjem oddelku v Mari-
boru,

– 1 prosto mesto pomočnika držav-
nega pravobranilca na Državnem pravo-
branilstvu na zunanjem oddelku v Mur-
ski Soboti.

Razpisni pogoji:
K I/a
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogo-
je za imenovanje na mesto državnega pra-
vobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.

K I/b
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne
pogoje za imenovanje na mesto pomočni-
ka državnega pravobranilca, določene v
27. členu Zakona o državnem pravobra-
nilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 130-7/01 Ob-53608
Razpisna komisija za imenovanje name-

stnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podruž-
nic razpisuje skladno z 32. in 34. členom
statuta Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet delovno mesto

direktorja podružnice Maribor.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

ske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-53607
Svet Glasbene šole Radovljica, Linhar-

tov trg 1, 4240 Radovljica, razpisuje delov-
no mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določata 53. in 145. člen Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) ter
imeti pedagoške, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela bo 1. 11. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
zavoda, s pripisom “za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Glasbena šola Radovljica

Št. 012-1/01-112 Ob-53615
Na podlagi 27. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 9. člena Odloka o statusnem preo-
blikovanju Javnega komunalnega podjetja
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Komunala Kočevje, p.o. v Javno komunal-
no podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (Ura-
dni list RS, št. 29/96 in 63/97 – spremem-
ba in dopolnitev) in 43. člena statuta Javne-
ga komunalnega podjetja Komunala Koče-
vje, d.o.o., z dne 30. 7. 1997 in 30. 9.
1997 – sprememba in dopolnitev, Občina
Kočevje, Občinski svet, Komisija za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja razpisuje
delovno mesto

direktorja Javnega komunalnega po-
djetja Komunala Kočevje d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo eko-
nomske, tehnične, pravne ali druge ustrez-
ne smeri,

– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj v
stroki, od tega vsaj tri leta na vodilnih delov-
nih mestih.

Izbrani kandidat bo imenovan za 4 le-
ta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Občina Kočevje, Občinski svet,
Komisija za volitve, imenovanja in mandat-
na vprašanja, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje, s pripisom »razpis direktorja – ne
odpiraj«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v zakonitem roku.

Občina Kočevje

Št. 09-46/2001 Ob-53676
Skupščina javnega podjetja Hydrovod

d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Koče-
vje, na podlagi 20. in 23. člena Družbene
pogodbe o statusnem preoblikovanju javne-
ga komunalnega podjetja Hydrovod Koče-
vje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo
za komunalno dejavnost, razpisuje delovno
mesto

direktorja javnega podjetja Hydrovod
d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in
ima:

– visoko ali univerzitetno izobrazbo te-
hnične smeri,

– vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki,
od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih.

Mandat direktorja traja štiri leta, ista ose-
ba pa je lahko po preteku mandata ponov-
no imenovana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim opisom dose-
danjih delovnih izkušenj in programom dela
– vizijo podjetja v naslednjih štirih letih, poš-
ljite v osmih dneh po objavi razpisa na na-
slov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v os-
mih dneh po sklepu skupščine.

Hydrovod d.o.o., Kočevje

Št. 231 Ob-53686
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto
višjega referenta za turizem
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izo-

brazba,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na po-

dročju turizma,

– znanje tujih jezikov (angleščina, nem-
ščina),

– znanje osnov računalniškega progra-
ma Windows,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-

čen čas s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom z možnostjo
sklenitve delovnega razmerja za nedoločen
čas.

Delodajalec si pridržuje pravico, da na
razpis ne izbere nobenega izmed prijavlje-
nih kandidatov.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Ob-53722

Svet zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina
razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Poleg splo-
šnih pogojev mora imeti specialno peda-
goško izobrazbo. Ravnatelj bo imenovan
za 5 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in programu razvoja šole pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov šole s pripisom
“za razpis”. Kandidati bodo obveščeni o iz-
biri v zakonitem roku.

VIZ III. osnovna šola
Rogaška Slatina

Ob-53796

Skladno s Statutom in sklepom Uprav-
nega odbora Centra za promocijo in razvoj
turizma Občine Kočevje objavljamo delov-
no mesto:

direktorja Centra za promocijo in raz-
voj turizma Občine Kočevje.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev določenih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje zahteve:

– visokošolska izobrazba in najmanj pet
let delovnih izkušenj na področju trženja in
promocije,

– aktivno znanje angleškega ali nemške-
ga jezika,

– poznavanje MS računalniških progra-
mov, elektronskega poslovanja in interneta,

– predložitev razvojnega programa
Centra,

– državljanstvo Republike Slovenije.
Rok za prijave je 8 dni po objavi tega

razpisa. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev je potrebno poslati v zaprti ovojni-
ci na naslov: Center za promocijo in razvoj
turizma Občine Kočevje, TZO 12-18, 1330
Kočevje, s pripisom “za razpis”. Nepopol-
ne in nepravočasno prispele vloge ne bo-
do obravnavane. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi
razpisa.

Center za promocijo in razvoj turizma
Občina Kočevje

Druge objave

Ob-53606
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 Jo-
urnal L 192 z dne 28. 7. 2000) in poziva za
zbiranje predlogov projektov Evropske ko-
misije (Official Journal n. C 188, vol. 44, z
dne 4. 6. 2001) Ministrstvo za okolje in
prostor objavlja

javni poziv
za prijavo projektov v programu LIFE III

– okolje
LIFE III je sestavljen iz treh vsebinskih

sklopov: LIFE-narava, LIFE-okolje in LI-
FE-tretje države. Predmet tega poziva je LI-
FE-okolje. Splošni cilj programa LIFE je pri-
spevati k uresničevanju, nadgradnji in raz-
voju Evropske okoljske politike in okoljske
zakonodaje, še posebej z vključevanjem
okolja v druge sektorske politike in trajno-
stni razvoj Evropske Unije in držav kandi-
datk.

LIFE – okolje
Cilji LIFE – okolje programa so nasled-

nji: uresničiti inovativne predloge z vidika
varstva okolja za industrijski sektor, ki bodo
pripravljeni za zgled in uporabo v podobnih
primerih; projekti varstva okolja na področju
komunalne infrastrukture za lokalne skupno-
sti, s katerimi bodo pripravljeni zgledi, uve-
ljavljene določene rešitve ali realizirana te-
hnična podpora; priprava strokovnih podlag
in utemeljitev za zakonodajo na lokalni rav-
ni.

Pravna osnova Evropske unije za izvaja-
nje programa je naslednja: »Regulation
(EEC)« Št 1973/92 z 21. maja 1992 (Ura-
dno glasilo EU Št. L 206 z 22. julija 1992)
dopolnjeno z »Regulation (EC)« Št.
1404/96 z 15. julija 1996 (Uradno glasilo
EU Št. L 181 z 20. julija 1996).

Ministrstvo za okolje in prostor poziva v
skladu z navodili Evropske komisije vse fi-
zične in pravne osebe, da kandidirajo s pre-
dlogi za projekte.

1. Projekte je potrebno oddati v 4 kopi-
jah v angleškem jeziku do 30. oktobra 2001
do 12. ure na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z
označbo: LIFE III – okolje – ne odpiraj.
Prijave, ki so prispele pozneje ali so nepo-
polne ministrstvo ne bo upoštevalo.

2. Projekte je potrebno pripraviti in od-
dati na obrazcih EC LIFE-okolje, (LIFE-Envi-
ronment 2002 Application Guide -version
3.0, http://europa.eu.int/comm/life/en-
vir/infopk/index-en.htm).

3. Projekti, ki bodo predlagani iz Slove-
nije, bodo ocenjevani po naslednjih meri-
lih: interes Evropske skupnosti in doseže-
na stopnja sodelovanja; ustreznost zgleda,
možnost uveljavitve projekta v podobnih
primerih in obveščanje o izsledkih projek-
ta; ustreznost predlagalca projekta; vrsta
okoljskega problema, celovitost in trajnost
predloga; inovativnost in napredek v odno-
su do obstoječega stanja; ponovljivost za
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izpeljavo projektov; izvedljivost predloga in
razmerje med stroški in koristmi; število
sodelujočih držav; ustvarjanje delovnih
mest.

Nosilec prijave predloga projekta pri-
javljenega na ta poziv mora biti iz Sloveni-
je, prijaviti pa je možno tudi projekte, v
katere so vključene tudi druge države čla-
nice EU-LIFE. Vrednost predloga projekta
je v razponu od 200.000 do 600.000
Evrov,

Ministrstvo je pristojno za zbiranje pre-
dlogov, njihov pregled in posredovanje iz-
branih predlogov Evropski komisiji.

Javno odpiranje projektov bo 30. okto-
bra 2001 ob 14. uri.

Navodila za pripravo projektov so dose-
gljiva v vložišču Ministrstva za okolje in pro-
stor ali na spletnih straneh: http://euro-
p a . e u . i n t / c o m m / l i f e / e n v i r / i n -
fopk/index-en.htm.

Kontaktna oseba za LIFE – okolje na
Ministrstvu za okolje in prostor je mag. Zo-
ran Stojič, tel. 01/478-74-21, elektronski
naslov: zoran.stojic@gov.si.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-53819
Na podlagi Uredbe o postopkih proda-

je in drugih oblikah razpolaganja z držav-
nim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01 in 62/01) in sklepa Republike Slo-
venije, Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve št.: 663-05-487/01 z dne
26. 7. 2001 razpisuje Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

javno ponudbo
za nakup enega ali dveh objektov za

izvajanje programa stanovanjske
skupnosti za osebe z dolgotrajnimi

težavami v duševnem zdravju ali
invalide

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, vabi vse poten-
cialne ponudnike, ki izpolnjuje naslednje po-
goje k oddaji ponudb:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik objekta s pripadajočim zemljiščem brez
stanovanjske opreme, ki je lahko hiša ali
stanovanje:

A) Objekt za stanovanjsko skupnost za
invalide s telesnimi okvarami ali motnjami:

1. objekt z najmanj tremi bivalnimi pro-
stori mora zadostovati za bivanje najmanj
treh oseb,

2. zagotovljena mora biti možnost samo-
stojnega vstopa v objekt z invalidskim vozič-
kom,

3. zagotovljena mora biti možnost samo-
stojnega gibanja z invalidskim vozičkom v
stanovanjskem objektu, gibanje po stanova-
nju ne sme biti ovirano zaradi pragov, sto-
pnic, ozkih prehodov med prostori in podo-
bnih ovir,

4. bližnja okolica objekta mora biti brez
arhitektonskih ovir, ki bi onemogočale sa-
mostojno gibanje invalidne osebe,

5. objekt mora ustrezati namenu izvaja-
nja predloženega programa stanovanjske
skupnosti.

B) Objekt za stanovanjsko skupnost za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju:

1. objekt z najmanj tremi bivalnimi pro-
stori mora zadostovati za bivanje najmanj
treh oseb,

2. objekt mora ustrezati namenu izvaja-
nja predloženega programa stanovanjske
skupnosti.

C) Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik objekta:

1. podatki o ponudniku (ime in priimek,
naslov ponudnika oziroma pooblaščene
osebe, matična številka, davčna številka,
številka žiro ali transakcijskega računa,

2. ponudbena cena brez DDV, posebej
DDV in vrednost ponudbe skupaj z DDV z
opcijo ponudbe do 30. 11. 2001.

3. Priloge:
3.1. izjavo zainteresiranega izvajalca pro-

grama stanovanjske skupnosti, ki izpolnjuje
pogoje za izvajalca programa, da bo v pri-
meru nakupa objekta sklenil pogodbo za
najem objekta in bo takoj začel z izvajanjem
programa brez dodatnega vlaganja v objekt
s strani Republike Slovenije, Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve;

3.2. izjava ponudnika, da bo v primeru,
če bo izbran kot najugodnejši ponudnik skle-
nil, pogodbo za prodajo objekta s pripada-
jočim zemljiščem;

3.3. dokazilo o lastništvu objekta in pri-
padajočega zemljišča (zemljiško knjižnji iz-
pisek in mapna kopija) in pooblastilo o po-
sredovanju pri prodaji, če ponudnik ni la-
stnik predlaganega objekta;

3.4. kopije registrskih listov, ki odražajo
zadnji status ponudnika;

3.5. potrdilo, da objekt ni v denacionali-
zacijskem postopku;

3.6. uradna cenitev objekta;
3.7. opis objekta in pripadajočega zem-

ljišča.
D) Na izbor najugodnejšega ponudnika

objekta pa vplivata tudi naslednja kriterija:
1. ustreznost programa stanovanjske

skupnosti in objekta za izvajanje le-tega,
2. primernost lokacije in velikost objekta

za opravljanje programa stanovanjske sku-
pnosti ob ustrezni ceni.

II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainte-
resirani izvajalec programa stanovanjske
skupnosti:

1. podatki o izvajalcu programa;
2. priloge:
2.1. kopije registrskih listov,
2.2. kopijo ustanovnega akta iz katerega

je razvidno, da opravljajo dejavnost social-
nega varstva ali imajo šifro podrazreda 85.3
po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavno-
sti (Ur. l. RS, št. 34/94, 3/95, 33/95,
15/96, 89/98 in12/99),

2.3. izjava, da bodo v ponujenem objek-
tu, v primeru, da bo objekt kupljen in da
bodo izbrani za oddajo v najem, izvajali pro-
gram stanovanjske skupnosti in v celoti krili
vzdrževalne in investicijske stroške,

2.4. predložijo program izvajanja stano-
vanjske skupine v ponujenem objektu iz ka-
terega so razvidni uporabniki programa, šte-
vilo uporabnikov, kadrovska sestava izvajal-
cev programa, cilji in metode dela,

2.5. predložijo finančno konstrukcijo
izvajanja programa stanovanjske skupine
v ponujenem objektu z vsemi pričakovani-
mi prihodki in odhodki programa (med pri-
hodki je nujno opredeliti proračunska
sredstva!).

III. Izvajalci programa se bodo izbirali po
naslednjih kriterijih:

– strokovna utemeljenost programa,
– zagotovljen ustrezen strokovni kader,
– možnost izvedbe programa v ponuje-

nem objektu,
– finančna zmožnost za izvajanje progra-

ma.
V primeru, da bodo programi več izvajal-

cev enako ocenjeni, bodo pri izbiri objekta
in oddaje v najem imeli prednost tisti objekti
in izvajalci programa, ki:

– imajo z MDDSZ sklenjenih manj po-
godb o oddaji objektov, ki so v lasti države,

– ki od MDDSZ pričakujejo manj sred-
stev za sofinanciranje programa v objektu,

– bodo izvajali programe v objektih, ku-
pljenih na področjih, kjer še ni tovrstnih ob-
jektov oziroma jih je manj kot je to pri drugih
ponudbah,

IV. Ponudba na podlagi podlagi objave
javne ponudbe se bo štela za pravočasno,
če bo skupaj z vsemi dokumenti najpozneje
do 17. 9. 2001 do 10. ure, na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti zaprta oziroma zape-
čatena. Na ovojnici mora biti naziv in naslov
pošiljatelja ter vidna oznaka “Ne odpiraj –
ponudba – objekt za stanovanjsko skupnost”.

Ponudniki lahko pred izdelavo ponudbe
zahtevajo dodatne informacije v zvezi z jav-
nim povabilom za oddajo ponudbe od Petra
Stefanoski po telefonu 01/478-33-87, ali
osebno med 9. in 10. uro, na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana in Tomu Brezovar po tele-
fonu 01/232-07-67, Slovenska cesta 54/I.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, pra-
vilno opremljene in, ki ne bodo vsebovale
vseh zahtevanih elementov in dokumentov
bodo izločene iz postopka izbire že na za-
četku.

V. Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve ima pravico,
da ne sklene pogodbo z nobenim ponudni-
kom.

VI. Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, bo po pre-
teku 15 dni od objave javnega vabila k od-
daji ponudbe pričela s postopkom nakupa
in oddaje v najem izbranega objekta in bo z
izbranima ponudnikoma sklenila pogodbi.

VII. Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, bo v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 32/01),
plačala kupnino v 30 dneh po prevzemu
objekta.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Ob-53745
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajs-

ka 160, 1000 Ljubljana objavlja

javno ponudbo
za odkup 90.365 delnic družbe BTC

d.d., Ljubljana, Šmartinska 152.
Pogoji javne ponudbe:
1. Prodajalec delnic: Slovenska razvoj-

na družba d.d., Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana.
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2. Izvajalec prodaje: Poteza, borzno po-
sredniška družba, d.d., Dunajska 22, Ljub-
ljana.

3. Predmet ponudbe: 90.365 navadnih
delnic družbe BTC d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 152 z nominalno vrednostjo 8.000 SIT
vsake delnice. Delnice se prodajajo v enem
paketu.

4. Izhodiščna cena delnic: Izhodiščna
prodajna cena ene delnice BTC d.d. znaša
16.500 SIT, izhodiščna prodajna cena ce-
lotnega paketa delnic iz te javne ponudbe
pa znaša 1.491,022.500 SIT.

5. Drugi pogoji: nakup in prodaja delnic
BTC d.d. poteka izključno preko Ljubljan-
ske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljublja-
na.

6. Način plačila: kupnina za nakup del-
nic se plača po pooblaščenem udeležencu
trga vrednostnih papirjev v denarju skladno
s pravili Ljubljanske borze vrednostnih pa-
pirjev d.d., Ljubljana.

7. Nakup delnic se lahko prične dne
3. 9. 2001.

8. Javna ponudba velja do 3. 10. 2001
oziroma do prodaje celotnega paketa del-
nic, če se to zgodi pred potekom navede-
nega roka.

Slovensko razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Ob-53658
Družba Ovojnica d.o.o. v likvidaciji ob-

javlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo sredstev družbe

1. Osnovna sredstva družbe
2. Počitniški objekti:
2.1. Miholaščica – počitniška hiša št.

18, Cres, skupne koristne površine 30 m2,
2.2. Miholaščica – počitniška hiša št.

19, Cres, skupne koristne površine 30 m2,
2.3. Barbariga – hiša št. 10, dve enoti –

garsonjera 26,81 m2, pritličje 32,10 m2,
3. 4.400 navadnih imenskih delnic Slo-

venske investicijske banke, d.d.
Sredstva pod točko 1., 2. in 3. se pro-

dajajo v paketu kot celota.
Ponudba mora vsebovati ponudbeno ce-

no za vsako posamezno točko posebej, ter
skupno ceno za celotni paket.

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
skleniti pogodbo v 8 dneh od sprejema ob-
vestila o izbiri.

Celotna kupnina mora biti plačana v roku
45 dni po sklenitvi pogodbe. V primeru, da
kupnina ni plačana v navedenem roku, lah-
ko prodajalec razdre pogodbo brez dodat-
nega opomina.

Vse stroške in druge eventuelne dajatve
v zvezi z prenosom sredstev v celoti plača
kupec.

Vsa sredstva po tem razpisu se prodaja-
jo po sistemu »videno-kupljeno«.

Vse dodatne informacije v zvezi s sred-
stvi lahko ponudniki dobijo pri likvidacijskem
upravitelju Marku Ravniku, Kersnikova 6,
Ljubljana, tel. 01/438-57-00.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 27. 8. 2001 po pošti ali osebno
na naslov Marko Ravnik, Kersnikova 6, Ljub-
ljana. Ponudba mora biti v zapečateni ku-
verti z oznako »ne odpiraj – ponudba za
odkup sredstev«.

Odpiranje ponudb bo 30. 8. 2001 ob
16. uri, na naslovu Marko Ravnik, Kersniko-
va 6, Ljubljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku
5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ponudbe ne zavezujejo prodajalca k
sklenitvi pogodbe niti z najboljšim ponudni-
kom.

Ovojnica, d.o.o., v likvidaciji, Ljubljana

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-38/01-06 Ob-53820
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi

89. člena v zvezi z 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve dejan-
skega stalnega prebivališča Rama
Šakanovića, s stalnim prebivališčem v Trži-
ču, Koroška cesta 21, naslednji sklep:

1. Marjeta Erjavec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi za začasno zastopni-
co za vročitev odločbe, izdane Ramu
Šakanoviću v zadevi ugotovitve dejanskega
stalnega prebivališča.

2. Marjeti Erjavec se vroči odločba Uprav-
ne enote Tržič, št. 209-38/01-06 z dne 8.
8. 2001. Z vročitvijo odločbe začasni zasto-
pnici se šteje vročitev za opravljeno.

Št. 220-2001 Ob-53736
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podla-
gi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/2000) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št. 03100-
0002/00-0002 z dne 1. 6. 2000, v upravni
zadevi uvedbe komasacijskega postopka
Vučja gomila, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Banko Ivanu, Francija,
Brunet Zlati, Francija, Cerar Antonu, Nemči-
ja, Čahuk Mariji, Francija, Gašparič Regini,
Francija, Gospod Aladaru, Nemčija, Grabar
Francu, Francija, Hicl Violi, Avstrija, Horvat
Ani, ZDA, Horvat Vilmi, Francija, Jagič Lidiji,
Francija, Jakiša Irmi, Jugoslavija, Kerčmar
Ludviku, Vučja gomila, Kolman Mariji, Nem-
čija, Kralovec Kristini, Hrvaška, Kučan Josi-
pu, Argentina, Kutoš Štefanu, ZDA, Kuzma
Emiliji, Vučja gomila, Lanjšček Štefanu, Fran-
cija, Louvel Hermini, Francija, Madjar Juliji,
ZDA, Obal Veri, Moščanci, Petrovič Mariji,
Francija, Rep Ani, Dolič, Sapač Aleksandru,
Češka, Štesl Mariji, Avstrija, Šušlec Gezi,
Francija, Vallet Jolanki, Francija in Zrinjski
Rozi, Murska Sobota, se postavi Cipot Franc,
župan Občine Moravske Toplice.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem po-
stopku.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 0302-18/05-028/6-97 Ob-53715
1. V register političnih strank se pod za-

poredno številko 31, kjer je vpisana stranka
Komunistična partija Slovenije, s kratico
imena GČP in s sedežem v Ljubljani, Trža-
ška 2, vpišejo spremembe statuta stranke,
sprejete na izrednem zboru stranke dne 26.
5. 2001, sprememba kratice imena v: KPS,
sprememba sedeža v: Lesce, Železniška 8
ter sprememba znaka stranke, ki je petero-
kraka zvezda rdeče barve, znotraj nje pa
srp in kladivo v rumeni barvi.

2. Kot zastopnik politične stranke Komu-
nistične partije Slovenije se v register politič-
nih strank vpiše Mavricij-Karl Lenardič.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0302-18/03-028/2-99 Ob-53716
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 17, kjer je vpisana stranka
Liberalna demokracija Slovenije, s krati-
co imena LDS ter sedežem v Ljubljani, Trg
republike 3, vpiše sprememba zastopnika
stranke. Kot zastopnik stranke se vpiše Bog-
dan Biščak.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-9/2001 Ob-53664
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 1. 8. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom “Pravila
sindikata podjetja” in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
272, za sindikat z imenom: Sindikat Quick
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Adria restavracije, d.o.o., matično števil-
ko: 1159992 in sedežem: Kersnikova 2,
Ljubljana.

Št. 028-8/2001 Ob-53665
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, izpostava Center, z dnem 1. 8.
2001 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Pravila o organiziranju in delovanju svobo-
dnega sindikata SDTS v družbi ABC Trgo-
vina Ljubljana” in ga vpiše v evidenco sta-
tutov sindikatov, pod zaporedno številko
271, za sindikat z imenom: Sindikat druž-
be ABC Trgovina Ljubljana, matično šte-
vilko: 1159984 in sedežem Wolfova 12,
Ljubljana.

Št. 028-6/2001 Ob-53666
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, z dnem 1. 8. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom “Statut
Sindikalne enote železniško gradbeno po-
djetje” in ga vpiše v evidenco statutov sindi-
katov, pod zaporedno številko 270, za sin-
dikat z imenom: Sindikat železničarjev
Slovenije, Sindikalna enota železniško
gradbeno podjetje, kratico: SŽS SE ŽGP,
matično številko: 1159976 in sedežem: Trg
OF 5a, Ljubljana.

Št. 029-10/01-402 Ob-53787
Pravila Sindikata Avtoline Krško, Sin-

dikata trgovine Slovenije ZZZS, Bohori-
čeva 10, Krško, ki so bila z odločbo št. 5-
013-9/93 z dne 3. 5. 1993 vzeta v hrambo
pri Občini Krško in vpisana v evidenco pod
zap. št. 6, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-20/01 Ob-53609
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je 6. 8. 2001
na podlagi četrtega odstavka 38. člena Za-
kona o preprečevanju omejevanja konku-
rence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadalje-
vanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postop-
ka v zadevi priglašene koncentracije družb
Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska
c. 107, Ljubljana in Žana d.d., Žalec,
Mestni trg 2, Žalec, ker je ugotovil, da je
izkazan resen sum glede njene skladnosti s
pravili konkurence.

Družba Mercator bo pridobila nadzor nad
družbo Žana s sklenitvijo pogodbe o po-
slovnem sodelovanju za 10-letno obdobje.

Urad se je za uvedbo postopka presoje
morebitnih negativnih vplivov na konkuren-
co odločil zlasti zaradi visokega tržnega de-
leža družbe Mercator na upoštevnem trgu
ter strukture upoštevnega trga.

Urad bo nameravano koncentracijo pre-
sojal na upoštevnem storitvenem trgu pro-
daje izdelkov za vsakdanjo rabo na debelo
ter na trgu prodaje izdelkov za vsakdanjo
rabo na drobno na območju upoštevnega
geografskega trga Republike Slovenije.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-14/01-10 Ob-53779
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 9. 8. 2001 iz-
dal odločbo, v kateri je skladno s tretjim od-
stavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij Žito prehrambena
industrija d.d., Šmartinska 154, Ljublja-
na, in Intes mlin in testenine d.d., Melj-
ska cesta 19, Maribor, na eni strani in dru-
žbo Kruh pecivo proizvodnja, trgovine in
storitve d.d., Ulica Jožice Flander 2, Ma-
ribor, na drugi strani, skladna s pravili konku-
rence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvi-
jo skupnega nadzora na podlagi pridobitve
večinskega deleža družbe Kruh pecivo s
strani podjetij Žito in Intes. Koncentracija se
bo izvedla na podlagi javne ponudbe za od-
kup. V postopku javne ponudbe naj bi prvih
15% delnic odkupil Intes, vse nadaljnje del-
nice pa naj bi odkupilo Žito.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
o strukturi in delovanju upoštevnega trga mli-
narskih izdelkov (moke), upoštevnega trga kru-
ha in pekovskih izdelkov, upoštevnega trga
testenin ter upoštevnega trga zamrznjene hra-
ne, ni izkazan resen sum, da bi bila koncen-
tracija neskladna s pravili konkurence. Razlo-
gi in cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence, za-
to Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-26/01-3 Ob-53901
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

10. 8. 2001 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999;
ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentra-
cije podjetij Telemach družba za komuni-
kacijske storitve d.o.o., Vojkova cesta 74,
in Telmont, inženiring in gradnja teleko-
munikacijskih omrežij, CATV in RTV difu-
zija, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja št. 10b,
5000 Koper, 1000 Ljubljana, izdal sklep
o uvedbi postopka presoje skladnosti kon-
centracije s pravili konkurence. V koncentra-
cijo udeleženi podjetji nastopata kot upravlja-
vec kabelsko komunikacijskih sistemov in
hkrati preko teh sistemov nudita različne sto-
ritve. Zaradi tesne vertikalne povezanosti de-
javnosti, ki jih vršita udeleženi podjetji, sta
slednji v bistveno boljšem položaju od svojih
konkurentov na trgu nudenja storitev preko
kabelsko komunikacijskega sistema. Kon-
centracija je podrejena določbam ZPOmK in

izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili
konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-21/01-3 Ob-53902
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

10. 8. 2001 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999;
ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentra-
cij podjetij Telemach družba za komuni-
kacijske storitve d.o.o., Vojkova cesta 74,
in Eltrade podjetje za inženiring, monta-
žo in servis telekomunikacijskih sistemov
in naprav, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca
68, 1000 Ljubljana, izdal sklep o uvedbi
postopka presoje skladnosti koncentracij s
pravili konkurence. V koncentracijo udeleže-
ni podjetji nastopata kot upravljavec kabel-
sko komunikacijskih sistemov in hkrati preko
teh sistemov nudita različne storitve. Zaradi
tesne vertikalne povezanosti dejavnosti, ki jih
vršita udeleženi podjetji, sta slednji v bistve-
no boljšem položaju od svojih konkurentov
na trgu nudenja storitev preko kabelsko ko-
munikacijskega sistema. Koncentracija je po-
drejena določbam ZPOmK in izkazuje resen
sum glede skladnosti s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-25/01-4 Ob-53903
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je  10. 8.
2001 na podlagi četrtega odstavka 38. čle-
na Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-
stopka v zadevi priglašene koncentracije
družb Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
Medvode, Soške elektrarne Nova Gori-
ca, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica,
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o, Ce-
sta prvih borcev 18, Brestanica, Termo-
elektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ri-
barja 18, Šoštanj in Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska cesta 78, Velenje,
ker je ugotovil, da je koncentracija podreje-
na določbam ZPOmK in je izkazan resen
sum glede njene skladnosti s pravili konku-
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-53629
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,

d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev:
1. Dnevnik s sedmo številko Nedeljski

dnevnik,
2. Hopla.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizič-

ne osebe oziroma firma in sedež pravne
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja naj-
manj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma gla-
sovalnih pravic:

1. ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor,

2. DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
3. Kapitalska družba, d.d., Dunajska ce-

sta 56, Ljubljana,
4. Kmečka družba holding, d.d., Stegne

21, Ljubljana,
5. Slovenska odškodninska družba,

d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor

Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bo-

jan Petan - predsednik, Dejan Kovač - na-
mestnik predsednika, Marjan Božnik, Milan
Koželj, Milan Kneževič, Mojmir Ocvirk.

Dnevnik, Časopisna družba d.d.

rence. Urad se je za uvedbo postopka pre-
soje morebitnih negativnih vplivov na kon-
kurenco odločil, ker meni, da obstaja ne-
varnost ustvarjanja oziroma krepitve prevla-
dujočega položaja, kar bi lahko povzročilo
izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite
konkurence na upoštevnem trgu.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb

Ob-53737
V skladu z Zakonom o bančništvu in Za-

konom o gospodarskih družbah, Uprava Po-
murske banke d.d., Murska Sobota, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, ob-
javlja naslednje obvestilo:

Dne 10. avgusta 2001 je skupščina del-
ničarjev Pomurske banke d.d., Murska So-

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-53628
Ustanovitelj družba Infotrade Plus d.o.o.

Kranj, vpisana v sodni register pri Okrož-
nem sodišču v Kranju pri vl. št.
01/101451/00 je dne 3. 8. 2001 sprejel

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša

34,504.000 SIT, se efektivno zniža za
30,000.000 SIT, tako da bo po izvedenem
zmanjšanju znašal 4,504.000 SIT.

Skladno z določilom 454. čl. ZGD pozi-
vamo morebitne upnike, naj se zglasijo pri
družbi in se izjasnijo glede zmanjšanja
osnovnega kapitala.

bota, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, v predlagani vsebini sprejela vse skle-
pe, ki so bili objavljeni skupaj s predlogom
dnevnega reda seje skupščine v Uradnem
listu RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001.

uprava
Pomurske banke d.d.,

Murska Sobota
Bančna skupina Nove

Ljubljanske banke

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-53801
Preklicujemo 5. skupščino delniške dru-

žbe GEP TIKA Trbovlje, ki je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne 20. 7.
2001. Pri sestavi dnevnega reda je prišlo
do napake, izpuščena je bila namreč 7. toč-
ka dnevnega reda.

GEP TIKA d.d. Trbovlje

Ob-53804
Na podlagi točke C.3. statuta delniške

družbe GEP TIKA Trbovlje d.d. z dne 28.
10. 1998, sklicuje uprava družbe

5. zasedanje skupščine delniške
družbe

GEP TIKA Trbovlje d.d.,
ki bo dne 27. 9. 2001 ob 16. uri, na

sedežu družbe, Cesta Tončke Čeč 44 v
Trbovljah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani

organi skupščine.
2. Potrditev predlaganega dnevnega re-

da skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
3. Obravnava poslovnega poročila upra-

ve družbe z revidiranimi računovodskimi iz-
kazi družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave družbe z revidiranimi računo-
vodskimi izkazi družbe za leto 2000.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 2000 za družbo
GEP TIKA d.d. Trbovlje.

Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta družbe, predlaga
skupščini, da sprejme sklep: čisti dobiček
za leto 2000 v višini 173,013.727,94 SIT
se razporedi v rezerve družbe.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

6. Določitev revizorja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001

se za revizorja družbe določi revizijska hiša
EPIS d.o.o. Podjetje za revizijo in ekonom-
sko, poslovno informacijsko svetovanje, Ce-
lje, Glavni trg 5.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta dru-
žbe ter seznanitev s članom nadzornega
sveta, ki so ga imenovali delavci.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se imenujejo člani nadzornega
sveta v naslednji sestavi: Franc Jerina, Moj-
ca Bizjak in Tatjana Labernik. Mandat čla-
nov prične s potekom mandata dosedanjih
članov nadzornega sveta in sicer z dne
10. 7. 2001.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44,
vsak delovni dan, sedem delovnih dni pred
sklicem skupščine med 10. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic ali njihovi poobla-
ščenci.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini je, da imajo delničarji delnice v lasti
vsaj 10 dni pred sejo skupščine in da v
istem roku deponirajo oziroma shranijo del-
nice oziroma potrdila iz registra nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na sedežu dru-
žbe. Delnice oziroma potrdila morajo ostati
deponirana pri družbi do izteka skupščine.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
samo tisti delničarji, ki upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino, priglasijo svojo udele-
žbo na skupščini. Šteje se, da je priglasitev
pravočasna, če pisna priglasitev prispe na
sedež družbe tretji dan pred zasedanjem.
Rok treh dni se računa tako, da se dan
zasedanja skupščine ne všteva v ta rok. V
istem roku morajo biti pisna pooblastila za
udeležbo pooblaščencev delničarjev do-
stavljena družbi.

Če skupščina v prvem sklicu ne bo sklep-
čna, nastopi enourni odmor, po katerem se
skupščina ponovi. Skupščina bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

GEP TIKA Trbovlje, d.d.
uprava družbe

Ob-53616
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe

Jata d.d. uprava sklicuje

7. skupščino delničarjev,

ki bo v sredo 19. septembra 2001 ob
14. uri na sedežu družbe Hladilniška pot 34
v Ljubljani (v sejni sobi 305).
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Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Razrešitev dveh članov nadzornega

sveta in izvolitev dveh članic nadzornega
sveta.

Predlog sklepov:
1. Sklep k točki 1: za predsednika skup-

ščine se izvoli Staneta Kranjca, za prešte-
valki glasov pa Brigito Vivod in Lucijo Plešic.

2. Sklep k točki 2:
2.1. Zaradi podanih odstopnih izjav se

Janeza Bojca in Tomaža Butino razreši član-
stva v nadzornem svetu,

2.2. Nevenko Šubelj in Neveno Teo Gor-
jup se izvoli za članici nadzornega sveta,

2.3. Mandat članicama nadzornega sve-
ta začne teči z dnem izvolitve in traja štiri
leta.

Predlagatelj sklepa k drugi točki dnev-
nega reda je nadzorni svet.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe na
Hladilniški poti 34 v Ljubljani, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro od 17. avgusta 2001.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu. Pooblastila za zastopnike na
skupščini morajo biti v pisni obliki pred ali
osebno ob sklicu predložena družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri na mestu prvega sklica. Ob po-
novnem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Delničarje, ki se nameravajo ude-
ležiti skupščine pozivamo, da svojo
udeležbo pisno najavijo upravi do 17. sep-
tembra 2001.

Jata, d.d.
uprava

Sašo Vrzič

Št. 0-207/01 Ob-53617
Uprava družbe TAB tovarna akumulator-

skih baterij, d.d., na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe
objavlja sklic

4. redne skupščine
družbe TAB tovarna akumulatorskih

baterij d.d.,
ki bo dne 28. 9. 2001 ob 13. uri, v

prostorih Hotela Club Krnes, Center 153,
Črna na Koroškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine,
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Marija
Šepul, za preštevalca glasov se imenujeta
Klavdija Kobolt in Igor Lipovnik, skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.

3. Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se po-
trdi in sprejme predloženo letno poročilo
družbe za leto 2000 z mnenjem pooblašče-
nega revizorja.

3. Razporeditev dobička iz prejšnjih let
in leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep o razporeditvi do-
bička. Nerazporejeni dobiček iz leta 1995
skupaj z revalorizacijo do 31. 12. 2000 v
znesku 167,753.733,68 SIT se začasno
razporedi v proste rezerve z namenom ka-
snejše delitve, ostali dobički iz prejšnjih let
(1996–1999) v znesku 547,611.955,39
SIT in čisti dobiček iz poslovnega leta 2000
v znesku 198,326.047,68 SIT ostanejo ne-
razporejeni.

4. Dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo naslednje dopolnitve statuta dru-
žbe. Točka 2. Dejavnost družbe se dopolni:
G/50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili, G/50.102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili, G/51.440 Trgovina na debe-
lo s keramiko in čistili, G/51.53 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, G/51.55 Trgovina na
debelo s kemičnimi izdelki.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za poslovno leto 2001 imenuje
revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško depotni družbi v Ljubljani na dan 24.
9. 2001, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno poši-
ljko) pri vodji finančne službe družbe na Po-
leni 6 v Mežici, oziroma deponirajo poobla-
stilo za zastopanje na skupščini.

Udeležence pozivamo, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najmanj pol ure pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega re-
da, razen o prvi točki, se glasuje z glasov-
nico.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
pisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem pri vodji finančno računovodske
službe družbe na Poleni 6 v Mežici, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe (Polena 6, Mežica) v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

TAB tovarna akumulatorskih baterij,
d.d.

uprava

Ob-53618
Uprava družbe Avtotehna d.d. na podla-

gi 57. člena statuta družbe sklicuje

14. zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe Avtotehna d.d.,

ki bo v sredo, 19. septembra 2001 ob
16. uri, v Veliki dvorani v 1. nadstropju po-
slovne stavbe Zavarovalnice Triglav na Ve-
rovškovi c. 60b v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: v delovno pred-

sedstvo 14. zasedanja skupščine delničar-
jev Avtotehne d.d. se izvolijo:

– Stojan Zdolšek – predsednik,
– Marjan Kolenbrand – član,
– Saša Faganel Ilčenko – članica.
V verifikacijsko komisijo 14. zasedanja

Skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se iz-
volijo:

– Zdravko Sančanin – predsednik,
– Aleksander Kapus – član
– Darja Kalčič – članica.
2. Sprejem letnega poročila:
– poročilo Uprave Avtotehne d.d. o po-

slovanju družb Skupine Avtotehna v letu
2000,

– mnenje nadzornega sveta Avtotehne
d.d.,

– konsolidirani letni obračun družb Sku-
pine Avtotehna za leto 2000.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družb Skupine Avto-
tehna v letu 2000.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa št. 3: ugotovi se čisti
dobiček družbe Avtotehna d.d. za poslovno
leto 2000 v višini 325,387.461,64 SIT. Po
izvršeni konsolidaciji znaša čisti dobiček
družb Skupine Avtotehna (delež, ki pripada
Skupini Avtotehna) 304,562.000 SIT.

Dobiček Avtotehne d.d. iz leta 2000 v
višini 325,387.461,64 SIT ostane v celoti
nerazporejen.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividende 600 SIT
bruto na delnico oziroma 160,992.600 SIT.
Za izplačilo se razporedi nerazporejeni do-
biček iz leta 1995.

Preostali znesek nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1995 v višini 146,509.450,39
SIT se razporedi v rezerve družbe.

Znesek neizplačanih dividend se z dnem
30. 9. 2006 prenese na rezerve. Znesek
dividend za delnice Avtotehna d.d., ki bodo
na dan 19. 9. 2001 v njeni lasti, se z istim
dnem prenese na rezerve družbe. Oba zne-
ska ugotovi uprava družbe.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 4: z dnem 19. 9.
2001 se razreši funkcije člana nadzornega
sveta Štefan Krajnc.
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Predog sklepa št. 5: za novega člana
nadzornega sveta se imenuje Milan Vergan.
Njegov mandat prične teči z dnem 19. 9.
2001 in traja do 23. 1. 2005.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 6: za pooblaščenega

revizorja letnih računovodskih izkazov za le-
to 2001 se imenuje družba Revizijska dru-
žba Podboršek, revizija in davčno svetova-
nje, d.o.o.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175, od dneva objave sklica v Uradnem
listu RS dalje vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom
59. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 17. uri, na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z drugim
odstavkom 59. člena statuta družbe veljav-
no sprejemala odločitve ne glede na število
prisotnih glasov.

Za izvajanje glasovalnih pravic na skup-
ščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo ude-
ležbe, ki mora prispeti najkasneje do 18. 9.
2001 do 14. ure, po pošti, faxu ali z ose-
bno vročitvijo na sedež Avtotehne d.d. –
Uprava, Celovška c. 175, Ljubljana, faks
01/519-51-47. To velja tudi za delničarje,
ki bodo svoje pravice na skupščini izvajali
preko pooblaščencev. Za slednje lahko pri-
javi udeležbo tako sam delničar kot tudi po-
oblaščenec. Pooblaščenci morajo prijavi pri-
ložiti tudi fotokopije pooblastil, ne glede na
to, ali so pooblastitelji prijavili udeležbo sa-
mi ali jih je prijavil pooblaščenec. Obrazec
prijave udeležbe in pooblastila prejmejo del-
ničarji na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v Ura-
dnem listu RS. Delničarjem, ki pridobijo del-
nice v času med sklicem in zasedanjem
skupščine, se obrazec prijave prisotnosti in
pooblastila pošlje v primeru, da o pridobitvi
delnic pravočasno obvestijo upravo dru-
žbe in to izkažejo z ustreznim potrdilom.
Uporaba obrazcev za prijavo udeležbe in
pooblastila ni obvezna, morata pa vsebo-
vati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO
delničarja, pooblastilo pa tudi obseg dane-
ga pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje skupščine del-
ničarji – fizične osebe predložijo verifikacij-
ski komisiji originalno pooblastilo zase ali se
izkažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci, ki niso delničarji, predložijo original-
no pooblastilo in se izkažejo z osebnim do-
kumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb
se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz so-
dnega registra in osebnim dokumentom. Ob
prihodu se verifikacijski komisiji predložijo
tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu
na seznam udeležencev le-ti prejmejo gla-
sovnice in morebitno dodatno gradivo za
skupščino.

V primeru organiziranega zbiranja poo-
blastil mora pooblaščenec predložiti doku-
mente v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Avtotehna, d.d.
predsednik uprave

Jordan Kocjančič

Št. 1250/01 Ob-53619
Na podlagi VII. člena statuta delniške

družbe, uprava sklicuje

VIII. redno skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,

Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v petek, 21. 9. 2001 ob 14.30, v

prostorih uprave družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov in imenovanje no-
tarja ter sprejem predlaganega dnevnega
reda.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000 z računovodskimi izkazi, mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlogi sklepov: uprava družbe in nad-

zorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine naslednje skle-
pe:

Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlog za imenovanje
organov skupščine in dnevni red.

Sklep k točki 2: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 2000 z računovodskimi
izkazi na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

Sklep k točki 3: skupščina sprejema pre-
dlog za ugotovitev in delitev dobička za leto
2000:

– čisti dobiček po revidiranem zaključ-
nem računu znaša 38,339.761,73 SIT,

– skupščina sprejme predloga, da se
11,502.000 SIT nameni za izplačilo dividi-
dend in 26,837.761,73 SIT ostane neraz-
porejeno.

Čisti dobiček se razdeli po predlogu
uprave družbe, in sicer se dividende izpla-
čajo delničarjem, ki so lastniki delnic dru-
žbe Etiketa d.d., evidentiranih pri Klirinški
depotni družbi na dan skupščine, v 60 dneh
po sprejemu sklepa.

Sklep k točki 4: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije računovodskih
izkazov za poslovno leto 2001 imenuje revi-
zorska hiša PriceWaterhouseCoopers, d.d.,
Ljubljana.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošto, zaposleni pa pisno
proti podpisu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udele-
žbo najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki na sedežu dru-
žbe in so na ta dan evidentirani pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničar-
ju en glas.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu družbe, vse delovne dni od 10. do
12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pre-
dlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazložiti pri
upravi družbe v enem tednu po objavi skli-
ca.

Če je sklic skupščine ob napovedani uri
neuspešen, se skupščina ponovi istega dne
ob 15.30, v istem prostoru.

Ob ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Etiketa tiskarna d.d.
uprava

mag. Jakob Kokalj

Ob-53620
Na podlagi 35. člena statuta družbe Is-

kra Prins, prodaja, inženiring, servis d.d.,
uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis,

d.d.,
ki bo dne 20. 9. 2001 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Rožna dolina ce-
sta IX/6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov v sestavi
Zdravko Gubanec in Majda Klajderič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem poslovnega poročila družbe
za leto 2000 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta sprejme poslovno poročilo za leto
2000 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ugotovi dobiček iz leta 2000 v
višini 6,412.000 SIT, ki ostane nerazpore-
jen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2001 imenuje revizijsko dru-
žbo KPMG Slovenija d.o.o., management,
consulting in revizija, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
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Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Iskra Prins, d.d., Ljubljana
uprava

Marko Volk, univ. dipl. ekon.

Ob-53621
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz, d.d. Kočevje, sklicujem

7. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,

ki bo v četrtek, 27. 9. 2001, s pričet-
kom ob 14. uri, v notarski pisarni mag.
Nine Češarek, na Trgu zbora odposlan-
cev 66, Kočevje, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Letno poročilo za leto 2000 z razpo-

reditvijo dobička in načrtom delovanja dru-
žbe za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 2000, predlagana razporedi-
tev dobička za leto 2000 in načrt delovanja
družbe za leto 2001.

4. Obravnava poročila revizorja za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom revizorja za leto 2000.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska hiša.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik v času od 13. do
14. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 3 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udele-
žbo. Udeležba se prijavi v splošni službi dru-
žbe v Kočevju, Ob Mahovniški 11.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno z dvigom rok.

Pozivamo udeležence, da se javijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno in s priporo-
čeno pošiljko pošljejo v 7 dneh o dne obja-
ve sklica ter s tem omogočijo upravi in nad-
zornemu svetu pravočasno pripravo njunih
stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe

Brane Oberč

Št. 2565 Ob-53667
Na podlagi 37. člena statuta družbe Ge-

ostroj, podjetje za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16,
sklicuje uprava

3. skupščino družbe
Geostroj, podjetje za strojno

proizvodnjo in vzdrževanje d.d.,
Dimičeva 16, Ljubljana

ki bo dne 18. 9. 2001 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 16, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini sklep: za
predsedujočega skupščine se izvoli odvet-
nik Tomaž Čad.

Izvoli se preštevalki glasov Sašo Blagus,
Ivico Vidic.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga skupščini sklep: skup-
ščina sprejme letno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Uprava predlaga skupščini sklep: čisti
dobiček družbe za leto 2000 znaša
14,975.000 SIT in ostane v celoti nerazpo-
rejen.

4. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini sklep:
skupščina ugotavlja, da je na podlagi odsto-
pne izjave z dne 15. 11. 2000 prenehalo
članstvo v nadzornem svetu Janji Kogovšek
dne 15. 11. 2000, na podlagi odstopne
izjave z dne 27. 7. 2001 prenehalo član-
stvo v nadzornem svetu Mateji Toplak dne
17. 9. 2001 in na podlagi odstopne izjave z
dne 8. 8. 2001 prenehalo članstvo v nad-
zornem svetu Tomažu Iskri dne 17. 9.
2001.

Za nove člane nadzornega sveta se ime-
nujejo: Marko Cevc, Igor Blejec in Robert
Jober.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Uprava predlaga skupščini sklep: za po-
oblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje Ernst&Young d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni

pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpi-
som iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v
istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Geostroj d.d., Ljubljana
direktor družbe

Marko Nosan

Ob-53674
Na podlagi 37. člena statuta družbe CO-

RONA, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine družbe
CORONA, proizvodnja in trženje

Električnih in plinskih aparatov, d.d.
Škofja Loka, Reteče 4

ki bo dne 18. 9. 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave: za predsedujočo
skupščini se izvoli Branko Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Mileno Štan-
cer in  Eriko Teropšič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav skupščina razreši naslednje
člane nadzornega sveta predstavnikov del-
ničarjev: Moniko Rozman, Ksenijo Poljanec,
dr. Tomaža Kmecla in Milana Matosa.

Skupščina izvoli Milana Forštnerja za čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delni-
čarjev do konca mandatnega obdobja.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje PriceWaterhouseCoopers d.d.,
Ljubljana, Parmova 53.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.



Stran 5126 / Št. 68 / 17. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino  eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

CORONA d.d., Škofja Loka
direktor:

Branko Mesec, univ. dipl. ek.

Ob-53750
Direktorica družbe SALI FIN, d.d., Ljub-

ljana, Železna cesta 18, na podlagi določil
statuta družbe ter skladno z Zakonom o go-
spodarskih družbah sklicujem

skupščino družbe
SALI FIN, finančne in borzne storitve,

d.d., Železna cesta 18, Ljubljana
ki bo dne 20. 9. 2001 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika in preštevalcev glasov ter ugotovitev
sklepčnosti,

2. Obravnavanje poslovnega poročila
družbe za leto 2000,

3. Razporeditev poslovnega izida družbe
v letu 2000,

4. Prodaja poslovnega deleža,
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-

ničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javili družbi vsaj tri dni pred skupščino in so
bili kot delničarji vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine. Delničar mora
svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico
ali z izpisom iz registra pravnih oseb in poo-
blastilom.

Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13. uri, ko lahko skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala in skladno s statutom družbe.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice v dvorano, v po-

slovnih prostorih družbe pred začetkom
skupščine.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
družbe SALI FIN, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, vsak delavnik od objave sklica do
dneva zasedanja skupščine med 8. in
16. uro.

SALI FIN, d.o.o., Ljubljana

Ob-53756
Na podlagi točke 9.3.3. veljavnega Sta-

tuta delniške družbe Alpetour špedicija in
transport d.d. in v skladu z določbami Zako-
na o gospodarskih družbah uprava družbe
Alpetour, Špedicija in transport, d.d. Škofja
Loka, sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Alpetour, d.d.,

ki bo v petek, 21. 9. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kapucinski trg 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednika skupščine se imenuje Novak
Bojana in izvoli preštevalca glasov po pre-
dlogu uprave ter potrdi prisotnega notarja
Vojka Pintarja, ki bo sestavil notarski zapi-
snik o seji skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000.

Sklep: predlog uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: skupšči-
na sprejme letno poročilo o poslovanju dru-
žbe Alpetour d.d. v letu 2000 s pozitivnim
mnenje revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Ugotovitev dobička in obravnava ter
sprejem sklepa o delitvi dobička.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta:

3.1. Ugotovi se, da dobiček iz poslova-
nja v letu 2000 znaša 50,305.965,82 SIT
in ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina sprejme sklep, da se ne-
razporejeni dobiček in revalorizacijski po-
pravek nerazporejenega dobička iz let 1995
in 1996 ter del iz leta 1998 v višini
14,739.699 SIT nameni za izplačilo divi-
dend delničarjem. Bruto izplačilo dividende
znaša 417 SIT. Dividende se izplačajo iz
nerazdeljenega dobička iz let 1995 in 1996
v višini 6,244.387,40 SIT in revalorizacij-
skega popravka nerazporejenega dobička
iz let 1995 in 1996 v višini 7,502.616,61
SIT, ter dela nerazdeljenega dobička iz leta
1998 v višini 992.694,99 SIT.

Dividende se izplačajo v denarju upravi-
čenim delničarjem po stanju delniške knjige
na dan skupščine, in sicer do 30. 11. 2001.

4. Obravnava in sprejem novega statuta
družbe Alpetour d.d.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: sprejme se nov statut družbe Alpeto-
ur d.d. v predloženem besedilu, ki je se-
stavni del sklepa.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.

Sklep: predlog nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja družbe Alpetour za leto
2001 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.

6. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta delniške družbe.

Sklep: predlog nadzornega sveta: skup-
ščina ugotovi, da so dosedanji člani nadzor-
nega sveta (zastopniki interesov delničar-
jev) podali odstopne izjave, zato se z dnem
za mandat štirih let izvoli naslednje zasto-
pnike interesov delničarjev, in sicer:

– Samo Lozej,
– Gorazd Čuk,
– Anton Papež,
– Curk Sandi.
Skupščina se seznani s člani nadzorne-

ga sveta, ki so predstavniki zaposlenih.
7. Predlog uprave za spremembo višine

sejnine članom nadzornega sveta.
Skupščina sprejme predlog uprave o

tem, da se sejnina članov nadzornega sveta
poveča, in sicer tako, da kot plačilo za ude-
ležbo na seji nadzornega sveta predsednik
nadzornega sveta prejme 450 DEM, ostali
člani pa po 350 DEM. Sejnina se izplača v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki velja na dan seje nad-
zornega sveta.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 18. 9. 2001. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefak-
su 04/511-18-10. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več del-
ničarjev, lahko pošljejo družbi seznam del-
ničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predho-
dno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skup-
ščine družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe, Kapucinski trg 8, Škofja
Loka, od dneva objave sklica naprej, vsak
delavnik med 10. in 12 uro.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% glasov), bo
ponovna seja skupščine istega dne ob14.
uri, v istem prostoru z istim dnevnim redom

Alpetour, d.d., Škofja Loka
predsednik uprave

Sušnik Janez

Ob-53767
Na podlagi 46. člena statuta družbe Lik

Lesna industrija Kočevje, d.d., Novome-
ška cesta 5, 1330 Kočevje sklicuje uprava

2. sejo skupščine
v četrtek, 20. septembra 2001, ob 10.

uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine, zapisnikarja, dveh števcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: predsednik skupščine:
Borut Kopitar, zapisnikar: Andraž Južnič,
števca glasov: Jožica Oberč in Zlata Arko,
notar: Nina Češarek.
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2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem Letnega poro-

čila družb sistema LIK za leto 2000
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

Letno poročilo družb sistema LIK za leto
2000, ki ga je predložila uprava, ob pozitiv-
nem mnenju revizorja in nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta

LIK Kočevje d.d., v višini 5,345.203,63 SIT
se pokriva iz revalorizacijskega popravka
sredstev rezerv.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družb sistema LIK za
leto 2001 imenuje Ripro, d.o.o., družba za
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
Efenkova 61, 3320 Velenje.

6. Imenovanje predstavnikov delavcev v
nadzorni svet

Na seji sveta delavcev LIK Kočevje d.d.
sta bila v nadzorni svet imenovana predstav-
nika delavcev:

– Andraž Južnič,
– Albin Goljevšček.
7. Sprejem sklepa o spremembi II. čle-

na Statuta družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe II. člena Statuta družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe v sejni
sobi vsak delovni dan od 11. do 14. ure.

Dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
morajo delničarji sporočiti pisno upravi, naj-
kasneje v roku 10 dni od objave sklica 2.
seje skupščine. Nasprotne predloge in nji-
hovo utemeljitev morajo delničarji poslati
upravi v roku 7 dni od sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo. Njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo imeti pisno pooblastilo.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
samo tisti, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udele-
žbo na sedežu družbe, pooblaščenci in za-
stopniki pa morajo v tem roku deponirati
pooblastilo.

Udeležence skupščine prosimo, da za-
radi razdelitve glasovnic pridejo eno uro
pred začetkom skupščine.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo skupščina isti dan, ob 12. uri, v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

LIK Kočevje, d.d.,
uprava

Nasprotni predlog

Ob-53759
Uprava družbe Iskra Kondenzatorji, In-

dustrija kondenzatorjev in opreme d.d.
sporoča, da sta bila na 6. skupščino d.d.
sklicano za 31. 8. 2001, vložena s strani
delničarja Ekena d.o.o., Dravska cesta 10,
Ljubljana dva protipredloga, in sicer: k točki
3 in 4.

1. Predlog nasprotnega sklepa k 3. toč-
ki dnevnega reda

Dobiček, ustvarjen v poslovnem letu
2000, v višini 96,226.595,79 SIT se raz-
poredi na naslednji način:

– znesek v višini 85,510.500 SIT se na-
meni za izplačilo dobička delničarjem, kar
predstavlja bruto dividendo v višini 150 SIT
na delnico,

– znesek v višini 10,716.095,79 SIT
ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo zakonitim imetni-
kom delnic, ki bodo kot delničarji vpisani v
delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan seje skupščine dru-
žbe, in sicer v roku 30 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.

Obrazložitev: pravico do dela dobička je
ena od temeljnih korporacijskih pravic vsa-
kega delničarja. Glede na dejstvo, da je
družba v letu 2000 ustvarila več kot 96 mio
SIT čistega dobička, kar je več kot je bilo
planirano, predlagatelj meni, da je smisel-
no, da se relativno uspešno poslovanje dru-
žbe pokaže tudi v utreznih finančnih učinkih
za lastnike.

Stališče uprave: uprava ne podpira nas-
protnega predloga.

2. Predlog nasprotnega sklepa k 4. toč-
ki dnevnega reda

Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijska družba
Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

Obrazložitev: v skladu z 289. členom
ZGD delničarjevega predloga o volitvi finan-
čnih revizorjev ni potrebno utemeljevati.

Stališče uprave: uprava ne podpira nas-
protnega predloga.

Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St. 34/2001 S-53782
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 34/2001 sklep z dne 10. 8.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: LES-AND, Trgovina in proizvod-
nja d.o.o., Cesta na Žago 21, Šempeter
v Savinjski dolini (matična številka:
5619157).

Odslej se firma glasi: LES-AND, Trgovi-
na in proizvodnja d.o.o., Cesta na Žago 21,
Šempeter v Savinjski dolini (matična števil-
ka: 5619157) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve

Objave sodišč

stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 11. 2001 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 8.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 8. 2001

St 37/2001 S-53784
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 37/2001 sklep z dne 10. 8.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Unitrejan, Storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Goričica 12/a, Šentjur
(matična številka: 5702500).

Odslej se firma glasi: Unitrejan, Storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o., Goričica
12/a, Šentjur (matična številka: 5702500)
- v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaža Kosa s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.
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V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
7. 11. 2001 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 8.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 8. 2001

St 4/2001 S-53786
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/2001 sklep z dne 10. 8. 2001:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom Jelcom Trgovina d.o.o., Stante-
tova 19, Velenje (matična številka:
5596904).

Odslej se firma glasi Jelcom Trgovina
d.o.o., Stantetova 19, Velenje (matična šte-
vilka: 5596904) - v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaža Kosa s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
34.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
7. 11. 2001 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 8. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 8. 2001

Izvršbe in zavarovanja

In 2000/00798 IZ-10010
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 30. 4. 2001, opr. št. In 2000/00798,
je bil dne 12. 7. 2001 opravljen v korist
upnika Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 10, v Ljublja-
ni, last dolžnice Hovnik Dušanke, Adamiče-
va 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2001

Riz 545/99 IZ-8561
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 545/99 z dne 19. 11.
1999, je bila ustanovljena zastavna pravica
na dvosobnem stanovanju št. 67, v VIII. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ce-
sta Proletarskih brigad 63, v skupni izmeri
63,40 m2, ki stoji na parc. št. k.o. Tabor, ki
še ni vpisano v etažno lastnino in katero je v
lasti dolžnikov in zastaviteljev Irene in Ivana
Šenvetra, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 5. 12. 1991, ki je bila overjena pri
notarki Bredi Horvat iz Maribora, dne 7. 1.
1998, pod št. OV - 33/98, v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzen-
dorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za
zavarovanje denarne terajtve v višini
145.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2001

Riz 430/99 IZ-9238
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 430/99 z dne 22. 9.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffe-
isenbank Voitsberg, C., von Hotzendorf-
strasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz Mari-
bora, proti dolžnici in zastaviteljici Krapše
Rozaliji in dolžniku Krapše Milanu, oba stan.
Kamniška ulica 50, Maribor, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnika v višini
160.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno dne 22. 9. 1999, stano-
vanje št. 4, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Kamniška 50, v pritličju, v skupni izmeri 57,
69 m2, pripisano vl. št., ki stoji na parc. št.
40, k.o. Koroška vrata, ki je v izključni lasti
dolžnice in zastaviteljice Krapše Rozalije,
na podlagi prodajne pogodbe št. 2519/92
z dne 17. 11. 1992, ki je bila overjena pri
Temeljnem sodišču v Mariboru, Enota v Ma-
riboru, dne 30. 12. 1992, pod št. I OV
12.605/92.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 1999

Z 2001/00237 IZ-10002
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 195/2001 z dne 14. 3. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00237 z dne 10. 7. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega stanovanje št. 2 v pritli-
čju, v skupni izmeri 47, 44 m2, s pripadajo-
čim solastninskim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, večstanovanjske hiše v Antoliči-
čevi ul. 22 v Mariboru, stoječi na parc. št.
1756/001, pripisano k vl. št. 1301, k.o.
Sp. Radvanje, ki je last dolžnice oziroma
zastaviteljev Zlatke Vernik in Antona Vernika
na podlagi pogodbe o prodaji stanovnaja z
dne 12. 8. 1993, in sicer vsakega do 1/2,
v korist upnice Ljubljanske zastavljalnice,
d.d., Podružnica Maribor, s sedežem v Ma-
riboru, Glavni trg 17/b, v višini 5.100 DEM
s pp, v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001

Z 2001/00344 IZ-10003
Na podalgi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00344 z dne
11. 7. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 1, ki se nahaja v stano-
vanjski hiši Ob gozdu 6, Maribor, v skupni
izmeri 45,77 m2, od tega kuhinjo v izmeri
10,85 m2, sobo v izmeri 14,76 m2, sobo v
izmeri 14,76 m2, hodnik v izmeri 2,42 m2,
WC v izmeri 0,94 m2 in druge prostore v
izmeri 2,04 m2, ki stoji na parceli št.
1723/1, pripisani pri vl. št. k.o. Pobrežje,
ki je v celoti last dolžnice oziroma zastavite-
ljice Vesne Handanović do celote, na pod-
lagi originalne kupoprodajne pogodbe št.
226/21 z dne 27. 2. 2001, zastavna pravi-
ca v korist upnika Raiffeisenkasse Eber-
ndorf, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Bahn-
strasse 1, Avstrija za zavarovanje denarne
terjatve v višini 240.000 ATS v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila oziroma izterjave s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2001

Z 2001/00057 IZ-9915
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00057, ki ga je dne 2. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena pri 1/2 dolžniku lastnega sta-
novanja št. 2, v I. nadstropju večstanovanj-
ske hiše na naslovu Trg 4. julija 26, Dravo-
grad, stoječe na parc. št. 583, pripisani k
vl. št. 456, k.o. Dravograd, v skupni izmeri
60,86 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri
12,98 m2, sobo v izmeri 15,25 m2, sobo v
izmeri 19,06 m2, hodnik v izmeri 3,49 m2,
WC v izmeri 1,42 m2, kopalnico v izmeri
3,66 m2 in druge prostore v izmeri 5 m2, ki
je last do 1/2 dolžnika Vinka Čevnika, Trg
4. julija 26, Dravograd, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
19. 11. 1992, sklenjene med prodajalko
Tekstilno industrijo Otiški Vrh in kupcema
dolžnikom Čevnik Vinkom in Čevnik Ireno,
oba stanujoča Trg 4. julija 26, Dravograd,
zastavna pravica v korist upnika RS, Mini-
strstva za finance, Davčne uprave RS, Dav-
čnega urada Maribor, Izpostava Dravograd,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23,738.702 SIT.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 7. 2001

Z 2001/00029 IZ-9916
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00029, ki ga je dne 2. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na dolžniku lastnem stanova-
nju št. 23, kot posameznega dela stavbe v
IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Slo-
venj Gradcu, Gubčeva 7, ki stoji na parc. št.
243/2, vl. št. E 14 B 24, k.o. Slovenj Gra-
dec, v skupni izmeri 28,57 m2 in obsega
sobo v izmeri 21,56 m2, kopalnico z WC v
izmeri 3,51 m2, predsobo v izmeri 2,46 m2

in klet v izmeri 1,04 m2, ki je last do celote
dolžnika Pogladič Mirana, Gubčeva 7, Slo-
venj Gradec, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 2. 11. 1993, sklenjene
med prodajalcem Lesna Poslovni inženiring,
d.o.o., Slovenj Gradec in kupcem dolžni-
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kom Pogladič Miranom, Gubčeva 7, Slo-
venj Gradec, zastavna pravica v korist upni-
ka RS, Ministrstva za finance, Davčne upra-
ve RS, Davčnega urada Maribor, Izpostava
Slovenj Gradec, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 1,283.368,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 7. 2001

Z 14/2001 IZ-9996
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu opr. št. Z 14/2001 z dne 9. 7.
2001, so bile v zadevi zavarovanja upnice
Hranilno kreditne službe, p.o., Rutarjeva 35,
Tolmin in dolžnice Valentine Berginc, Čez-
soča 50, Bovec, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice v znesku 10,000.000
SIT s pripadki, zarubljene na naroku dne
11. 7. 2001 nepremičnine, ki niso vpisane
v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor
v izmeri 104,40 m2, ki se nahaja v pritličju
poslovne stavbe v Bovcu, Trg golobarskih
žrtev 18, stoječe na parc. št. 559, k.o.
Bovec, s solastnino na skupnih delih pritli-
čja (hodnik, sanitarije) v izmeri 14,75 m2 in
s solastnino na skupnih prostorih, delih in
napravah te stavbe (kotlarna, prostor za go-
rivo, vodomerni jašek, stopnišče, zunanji
zadnji nadstrešek in ostalo) in so last dolžni-
ce na podlagi prodajne pogodbe št. 146,
sklenjene dne 3. 5. 2001 s prodajalcem
Alpkomerc Tolmin, d.d., Postaja 4, Most na
Soči.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 7. 2001

Z 10/2001 IZ-10031
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Raiffeisenkasse Eberndorf r.z.z.o.j.,
Dobrla Vas, Avstrija, do dolžnika Mirana Ža-
gerja, Zidanškova 8, Velenje, je bila po skle-
pu naslovnega sodišča opr. št. Z 10/2001
z dne 30. 5. 2001, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnika v višini 140.000
ATS v SIT protivrednosti s pripadki, v korist
upnice ustanovljena zastavna pravica na
dvosobnem stanovanju št. 5 v 2. nadstropju
stanovanjske hiše v Velenju, Zidanškova 8,
v izmeri 57,28 m2 (objekt stoji na parc. št.
1905, vl. št. 800, k.o. Velenje), katerega
lastnik je na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 1818/09/93A z
dne 30. 9. 1993, sklenjene med prodajal-
cem RLV Velenje (Premogovnik Velenje,
d.d.) in kupcem Miranom Žagerjem, dolžnik
Miran Žager, Zidanškova 8, Velenje, do ce-
lote.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 7. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1072/2000 SR-9260
Okrajno sodišče v Kamniku je na podla-

gi določila 1. odstavka in 4. točke 2. od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 26/99) dolžniku
Žertek Miroslavu v izvršilni zadevi I
1072/2000 zaradi izterjave 24.830,80 SIT
s pripadki postavilo začasnega zastopnika

Oklici dedičem

D 225/93 OD-9952
Ogrin Avgustin od Ivana iz Sp. Škofij št.

235, je dne 6. 5. 1993 umrl in ni zapustil
oporoke. Do dediščine ima pravico Ogrin
Dori, Avstralija.

Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica.

Dediču je postavljena za skrbnico Cvet-
ka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 7. 2001

Kekec Iva, odv. iz Kamnika, Gregorčičeva
2, Kamnik. Postavljeni zastopnik bo zasto-
pal dolžnika v izvršilnem postopku dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi-
ta pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 6. 2001

P 724/2000 SR-9264
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke mld. Stelle Stevovske,
ki jo zastopa zakonita zastopnica - mati Rada
Stevovska, obe Vidovdanska 9, Ljubljana, proti
toženi stranki Branislavu Šupiću, naslov ne-
znan, zaradi ugotovitve očetovstva in plačeva-
nja preživnine, dne 11. 6. 2001 sklenilo:

Na podlagi določila 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 26/99) se toženi
stranki Branislavu Šupiću, naslov neznan,
postavlja začasni zastopnik Jure Snoj, Vo-
dnikova 163/b, odvetnik v Ljubljani.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
724/2000-IV, dokler tožena stranka ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

P 26/2000 SR-9958
Tomažič Antonu, Huje 6, sedaj neznane-

ga prebivališča, ki v predmetnem postopku
nima pooblaščenca, se na predlog tožeče
stranke postavi začasni zastopnik notar Alek-
sander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska Bis-
trica.

O postavitvi začasnega zastopnika obve-
sti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje pred-
metnega sklepa, pa vse do takrat dokler to-
žena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 7. 2001

D 22/99 OD-9899
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski

zadevi po pok. Pirc Johani, roj. 9. 9. 1909,
umrli 22. 7. 1998 in Pirc Francu, roj. 2. 12.
1934, umrlem 17. 5. 1999, oba Kalce Na-
klo 11, Podbočje, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se zakoniti dediči pok. Pirc
Franca, to je sinova in hči, živeči neznano
kje v Nemčiji, da se prijavijo tukajšnjemu
sodišču ali začasni zastopnici Ogorevc Cvet-
ki, strokovni sodelavki Okrajnega sodišča v
Krškem, v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.

Če se dediči v odrejenem roku ne bodo
javili, bo po preteku enoletnega roka, sodi-
šče opravilo zapuščinsko obravnavo in odlo-
čilo na podlagi izjave postavljene začasne
zastopnice ter na podlagi podatkov s kateri-
mi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 6. 2001

III D 434/99 OD-9276
Peter Puppis Ana, roj. 21. 4. 1910, umr-

la 15. 6. 1999, nazadnje stanujoča v Ljub-
ljani, Apihova 34, je dne 15. 6. 1999 umrla
brez oporoke, vsled česar sledi zakonito
dedovanje. Sodišču niso znani morebitni de-
diči, zato poziva vse morebitne dediče, da v
roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in objave v Ura-
dnem listu RS priglasijo svoje pravice do
zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2001

I D 21/98 OD-9953
Guzelj Stanko, roj. 12. 5. 1928, nazad-

nje stanujoč v Ljubljani, Lužiško-Srbska 15,
je dne 8. 11. 1997 umrl in naj bi zapustil
oporoko. Kot upravičenci do dedovanja na
podlagi zakona pridejo v poštev njegovi bra-
tje in sestre oziroma njihovi potomci.

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse morebitne
dediče, da v roku enega leta od objave
dediča na oglasni deski tukajšnjega sodi-
šča priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2000

I D 63/94 OD-406803
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Zajimu Dizdareviču,
sinu Ale, roj. 1. 6. 1932, umrlem 9. 6.
1993, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Ze-
lena pot št. 19.

Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pokojnem,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica oglasijo pri tukajšnjem sodišču.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 1994

D 288/2000 OD-9950
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojnem Vinku Korošcu, roj.
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17. 9. 1918, umrlem 1. 9. 2000, nazadnje
stanujočem Gorjuše 9.

Zapustnik je s svojim premoženjem raz-
polagal z oporoko. Znan je le oporočni de-
dič, ki tudi preko pristojnega matičnega ura-
da ni uspel dobiti nobenih podatkov o even-
tualno še živečih zakonitih oziroma nujnih
dedičih po zapustniku.

Sodišče zato z oklicem poziva vse dedi-
če, ki mislijo da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču, najkasneje v enem
letu od objave tega oklica. Po preteku roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 7. 2001

D 45/2000 OD-9954
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu

teče zapuščinski postopek po dne 15. 1.
1946 umrlemu Ottu Franzu Suppanzu, roj.
8. 8. 1901, nazadnje stanujočemu Radlje
ob Dravi.

Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli
v poštev kot dediči po pokojnem Ottu Fran-
zu Suppanzu, oziroma po njegovih dedih in
babicah Franzu Kupniku (rojenem 1831,
umrlem 15. 7. 1906) in Tereziji Kupnik,
rojeni Žurman (22. 10. 1847 - 3. 10. 1929)
ter Andreasu Suppanzu (23. 11. 1835 - 2.
7. 1889) in Mariji Suppanz, rojeni Kos (ro-
jeni 17. 3. 1838), da se v roku enega leta
od objave oklica priglasijo podpisanemu so-
dišču.

Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo in ga zaključi-
lo glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 7. 2001

Oklici pogrešanih

N 7/2001 PO-9947
Ivan Bombek, rojen 16. 4. 1920, nazad-

nje stanujoč v Ljutomeru, se pogreša od 5.
12. 1941.

Predlagatelj je Ivan Bombek, Radomlje,
Prešernova 21.

Skrbnica je Helena Klemenčič, rojena
12. 2. 1944, Ljutomer, Dr. Frana Kovači-
ča 5.

Priglasitveni rok je 3 mesece.
Za imenovanega se uvaja postopek za

razglasitev za mrtvega, ter se poziva pogre-
šanca, da se javi, kakor vsakdo, ki o njem
kaj ve, da to sporoči sodišču, skrbnici ali
predlagatelju. Po poteku tega roka se bo
sodišče odločilo o predlogu.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 12. 7. 2001

N 19/2001 PO-9948
Godar Jožef, sin Karla in Marije, rojen 4.

11. 1903 v Kruplivniku, nazadnje stanujoč
v Kruplivniku št. 14, je pogrešan od 19. 4.
1945 dalje. Predlagatelj dokazovanja smrti
pogrešanega je Godar Jožef, Kruplivnik št.
33. Skrbnica za pogrešanega je Marija Grah
iz Murske Sobote, Lendavska ulica 19. Kdor
ve kaj več o smrti pogrešanega, naj to spo-

Sodni register
vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-130
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01027 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/07232/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1510142
Firma: ISOCOLOR, proizvodnja in tr-

govina z barvami in laki d.o.o.
Skrajšana firma: ISOCOLOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rakovlje 5, 3314 BRASLOV-

ČE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KECUR-BELLUZZO ANA,

Na livadi 1 A, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop 3. 12. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KECUR-BELLUZZO ANA, Na livadi 1
A, 3250 ROGAŠKA SLATINA, imenovanje:
3. 12. 1999; prokurist OJSTERŠEK AN-
DREJ, Rakovlje 5, 3314 BRASLOVČE, ime-
novanje: 3. 12. 1999; prokurist BELLUZ-
ZO FREDI, Via Campeo 7, PORTOGRUA-
RO (VE), imenovanje: 3. 12. 1999.

Dejavnost: 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov, vpis 14. 12. 2000; 2430 Proiz-
vodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov, vpis 14. 12.
2000; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis
14. 12. 2000; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev, vpis 14. 12. 2000;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili, vpis 14. 12. 2000; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 14. 12.
2000; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 14. 12. 2000; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
14. 12. 2000; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 14. 12. 2000; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 14. 12.
2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 14. 12. 2000; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 14. 12. 2000; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 14. 12. 2000; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 14. 12. 2000; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles, vpis
14. 12. 2000; 5050 Trgovina na drobno z

roči njegovi skrbnici ali predlagatelju tega
postopka ali temu sodišču.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2001

motornimi gorivi, vpis 14. 12. 2000; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
14. 12. 2000; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 14. 12. 2000; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
14. 12. 2000; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 14. 12. 2000; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
14. 12. 2000; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 14. 12. 2000; 5117 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 14. 12. 2000; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 14. 12. 2000; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 14. 12. 2000; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, vpis 14. 12.
2000; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 14. 12. 2000; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis
14. 12. 2000; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 14. 12. 2000; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
14. 12. 2000; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 14. 12. 2000;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 14. 12. 2000; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
14. 12. 2000; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
14. 12. 2000; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 14. 12. 2000; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 14. 12. 2000;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 14. 12. 2000;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 14. 12.
2000; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 14. 12. 2000; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 14. 12. 2000; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 14. 12. 2000; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 14. 12. 2000; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 14. 12. 2000;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 14. 12. 2000; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 14. 12. 2000; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 14. 12. 2000; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 14. 12.
2000; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 14. 12. 2000; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
14. 12. 2000; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 14. 12. 2000;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 14. 12. 2000; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 14. 12.
2000; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 14. 12. 2000; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
14. 12. 2000; 5163 Trgovina na debelo s
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stroji za tekstilno industrijo, vpis 14. 12.
2000; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis
14. 12. 2000; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo, vpis 14. 12. 2000;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
14. 12. 2000; 5170 Druga trgovina na de-
belo, vpis 14. 12. 2000; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 14. 12. 2000; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 14. 12. 2000; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo, vpis 14. 12. 2000; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
14. 12. 2000; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 14. 12. 2000;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
14. 12. 2000; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
14. 12. 2000; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 14. 12. 2000; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 14. 12. 2000;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 14. 12. 2000; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 14. 12.
2000; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 14. 12. 2000; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
14. 12. 2000; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 14. 12. 2000; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 14. 12.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 14. 12. 2000; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 14. 12. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 14. 12. 2000; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 14. 12. 2000; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
14. 12. 2000; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 14. 12. 2000; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 14. 12.
2000; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
14. 12. 2000; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
14. 12. 2000; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom, vpis 14. 12. 2000; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
vpis 14. 12. 2000; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 14. 12.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 14. 12. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 14. 12. 2000;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 14. 12. 2000; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 14. 12. 2000; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 14. 12. 2000; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 14. 12. 2000;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 14. 12. 2000; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 14. 12. 2000.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 1027/2000 z dne
14. 12. 2000.

KOPER

Rg-6725
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00658 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/06050/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1590103
Firma: PTS JEŽ & CO., proizvodnja,

k.d., Ankaran
Skrajšana firma: PTS JEŽ & CO., k.d.,

Ankaran
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožnik 15, 6280 ANKARAN
Ustanovitelji: JEŽ MATJAŽ – delavec,

Rožnik 15, 6280 ANKARAN, odg. s svojim
premož., vstop 26. 6. 2000; JEŽ TATJANA
– delavka, Rožnik 15, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 1.000,00 ne odgovarja, vstop 26. 6.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEŽ MATJAŽ, Rožnik 15, 6280 AN-
KARAN, imenovanje: 26. 6. 2000, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 25110 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila, vpis 18. 5. 2001;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila, vpis 18. 5. 2001; 25130 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume, vpis 18. 5.
2001; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 18. 5.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 18. 5. 2001; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo, vpis 18. 5. 2001; 25240 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
18. 5. 2001; 27100 Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin (ECSC), vpis 18. 5. 2001;
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi, vpis
18. 5. 2001; 27220 Proizvodnja jeklenih
cevi, vpis 18. 5. 2001; 27310 Hladno vle-
čenje, vpis 18. 5. 2001; 27320 Hladno va-
ljanje ozkega traku, vpis 18. 5. 2001;
27330 Hladno profiliranje, vpis 18. 5.
2001; 27340 Vlečenje žice, vpis 18. 5.
2001; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC), vpis 18. 5. 2001; 27410 Proizvod-
nja plemenitih kovin, vpis 18. 5. 2001;
27420 Proizvodnja aluminija, vpis 18. 5.
2001; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra, vpis 18. 5. 2001; 27440 Proizvod-
nja bakra, vpis 18. 5. 2001; 27450 Proiz-
vodnja drugih neželeznih kovin, vpis 18. 5.
2001; 27510 Litje železa, vpis 18. 5.
2001; 27520 Litje jekla, vpis 18. 5. 2001;
27530 Litje lahkih kovin, vpis 18. 5. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
18. 5. 2001; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 18. 5.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva, vpis 18. 5. 2001;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev, vpis 18. 5. 2001;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 18. 5. 2001;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 18. 5.
2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija”,
vpis 18. 5. 2001; 28511 Prekrivanje kovin
s kovino, vpis 18. 5. 2001; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
18. 5. 2001; 28520 Splošna mehanična

dela, vpis 18. 5. 2001; 28610 Proizvodnja
rezilnega orodja, vpis 18. 5. 2001; 28621
Proizvodnja ročnega orodja, vpis 18. 5.
2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje,
vpis 18. 5. 2001; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja, vpis 18. 5. 2001; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod, vpis 18. 5. 2001; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
18. 5. 2001; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice, vpis 18. 5. 2001; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
vpis 18. 5. 2001; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 18. 5.
2001; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, vpis 18. 5. 2001; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 18. 5. 2001; 52120 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 18. 5. 2001; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
18. 5. 2001; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 18. 5. 2001.

LJUBLJANA

Rg-6572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05720 z dne 8. 5.
2001 pod št. vložka 1/34614/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1622633
Firma: EUROCLEAN, podjetje za či-

ščenje, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: EUROCLEAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjska c. 151 A, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREPELUH FRANC, Pšata

60, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 13. 4.
2001; GOLI MATJAŽ, Dolenjska c. 151 A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000,00
ne odgovarja vstop 13. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOLI MATJAŽ, Dolenjska c. 151 A,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 13. 4.
2001, Zastopa neomejeno.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 8. 5. 2001; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 8. 5.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
8. 5. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 8. 5. 2001; 45230 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 8. 5. 2001; 45240 Hi-
drogradnja in urejanje voda, vpis 8. 5.
2001; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 8. 5. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 8. 5.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 8. 5.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 8. 5. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 8. 5.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 8. 5. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 8. 5.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
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8. 5. 2001; 45440 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 8. 5. 2001; 45450 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 8. 5. 2001;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev, vpis 8. 5. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 8. 5. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, vpis 8. 5. 2001; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 8. 5.
2001; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil, vpis 8. 5. 2001; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 8. 5. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
8. 5. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 8. 5. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 8. 5. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 8. 5. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 8. 5. 2001; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 8. 5. 2001;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi, vpis 8. 5. 2001; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 8. 5. 2001; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 8. 5. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 8. 5. 2001; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 8. 5.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 8. 5. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 8. 5.
2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 8. 5. 2001; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 8. 5. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 8. 5. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 8. 5. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 8. 5. 2001; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 8. 5. 2001; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 8. 5.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 8. 5. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami, vpis 8. 5. 2001; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 8. 5. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 8. 5. 2001; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
8. 5. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 8. 5. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 8. 5. 2001; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 8. 5. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 8. 5. 2001; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
8. 5. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 8. 5. 2001; 51650 Trgovina na debelo

z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 8. 5. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
8. 5. 2001; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 8. 5. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 8. 5. 2001; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, vpis 8. 5. 2001; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 8. 5. 2001; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom, vpis 8. 5. 2001; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili, vpis 8. 5. 2001;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 8. 5. 2001; 52440 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 8. 5.
2001; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 8. 5. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 8. 5. 2001;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 8. 5.
2001; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 8. 5. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 8. 5. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
8. 5. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
8. 5. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 8. 5. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 8. 5. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 8. 5. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
8. 5. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 8. 5. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 8. 5. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
8. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
8. 5. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 8. 5. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 8. 5.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 8. 5. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 8. 5. 2001; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov, vpis 8. 5. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 8. 5. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 8. 5. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 8. 5. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 8. 5. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 8. 5. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
8. 5. 2001; 55239 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, d.n., vpis 8. 5. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 8. 5. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 8. 5. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
8. 5. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, vpis 8. 5. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 8. 5. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
vpis 8. 5. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
8. 5. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 8. 5.

2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 8. 5. 2001; 55510 De-
javnost menz, vpis 8. 5. 2001; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis 8. 5.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 8. 5. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 8. 5. 2001; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 8. 5. 2001;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 8. 5. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 8. 5. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 8. 5.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 8. 5. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 8. 5. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje, vpis 8. 5. 2001; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje, vpis 8. 5. 2001; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 8. 5. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 8. 5. 2001; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 8. 5. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 8. 5. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 8. 5. 2001.

Razno: Vpiše se dejavnost pod šifro
51.180 Posredištvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n. razen farma-
cevtskih izdelkov. Vpiše se dejavnost pod
šifro 74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
razen revizijske.

MARIBOR

Rg-8192
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/00691 z dne
28. 3. 2001 pod št. vložka 1/10307/01
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5893208002
Firma: SPLOŠNO GOSPODARSKO

SVETOVANJE zavarovalna posredniška
družba d.o.o., Ulica kneza Koclja 24,
2000 Maribor, Podružnica Maribor, Uli-
ca talcev 24, 2000 Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ulica talcev 24, 2000 MARI-

BOR
Ustanovitelji: SPLOŠNO GOSPODAR-

SKO SVETOVANJE zavarovalna posredniška
družba d.o.o., Ulica kneza Koclja 24, 2000
MARIBOR, ne odgovarja vstop 26. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEINHAUPT WOLFGANG, Brunnen-
weg 7, GOSSENDORF 8071 AVSTRIJA,
imenovanje: 26. 2. 2001, zastopa brez
omejitev.; direktor VELTRUSKI JENKA, Šar-
hova ulica 105, 2000 MARIBOR, imenova-
nje: 26. 2. 2001, zastopa brez omejitev.;
direktor KONIČEK MARJAN, Trg Dušana
Kvedra 5, 2000 MARIBOR, imenovanje:
26. 2. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 67200 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
vpis 28. 3. 2001.
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Rg-8193
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/00692 z dne
28. 3. 2001 pod št. vložka 1/10307/02
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podat-
ki:

Matična številka: 5893208003
Firma: SPLOŠNO GOSPODARSKO

SVETOVANJE zavarovalna posredniška
družba d.o.o., Ulica kneza Koclja 24,
2000 Maribor Podružnica Ljubljana, Ve-
rovškova 38,1000 Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Verovškova 38, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: SPLOŠNO GOSPODAR-

SKO SVETOVANJE zavarovalna posredni-
ška družba d.o.o., Ulica kneza Koclja 24,
2000 MARIBOR, ne odgovarja vstop 26. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEINHAUPT WOLFGANG, Brunne-
nweg 7, GOSSENDORF 8071 AVSTRI-
JA, imenovanje: 26. 2. 2001, zastopa
brez omejitev.; direktor VELTRUSKI JEN-
KA, Šarhova ulica 105, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 26. 2. 2001, zastopa brez
omejitev.; direktor KONIČEK MARJAN,
Trg Dušana Kvedra 5, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 26. 2. 2001, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 67200 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih,
vpis 28. 3. 2001.

Rg-8334
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/01039 z dne
28. 5. 2001 pod št. vložka 1/11087/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1619772
Firma: MONTAGE INTERNATIONAL,

podjetje za proizvodnjo in montažo
d.o.o.

Skrajšana firma: MONTAGE INTERNA-
TIONAL d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 046 e, 2351 KAMNI-
CA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHLARB SONJA, Rošpoh

046 e, 2351 KAMNICA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 1. 3.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SCHLARB SONJA, Rošpoh 046 e,
2351 KAMNICA, imenovanje: 1. 3. 2001,
Zastopa samostojno in brez omejitev.

Dejavnost: 2030 Stavbno mizarstvo,
vpis 28. 5. 2001; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
vpis 28. 5. 2001; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo, vpis
28. 5. 2001; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 28. 5.
2001; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin, vpis 28. 5. 2001;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila, vpis 28. 5.
2001; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev, vpis 28. 5. 2001; 2913 Proiz-
vodnja pip in ventilov, vpis 28. 5. 2001;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-

nih naprav, vpis 28. 5. 2001; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva, vpis 28. 5.
2001; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev, vpis 28. 5. 2001; 2951 Proiz-
vodnja metalurških strojev, vpis 28. 5.
2001; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev, vpis 28. 5. 2001;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo, vpis 28. 5. 2001; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo, vpis 28. 5. 2001;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev, vpis 28. 5.
2001; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje, vpis 28. 5.
2001; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela, vpis 28. 5. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 28. 5.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
28. 5. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 28. 5. 2001; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 28. 5. 2001;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 28. 5. 2001; 4531
Električne inštalacije, vpis 28. 5. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 28. 5. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 28. 5. 2001; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 28. 5. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
28. 5. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, vpis 28. 5. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 28. 5.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 28. 5. 2001; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela, vpis 28. 5. 2001;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev, vpis 28. 5. 2001; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil, vpis
28. 5. 2001; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 28. 5. 2001; 6521 Finančni zakup
(leasing), vpis 28. 5. 2001; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 28. 5. 2001; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis
28. 5. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 28. 5. 2001; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami, vpis 28. 5. 2001;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 28. 5. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 28. 5. 2001; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 28. 5. 2001;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 28. 5.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, kartiranje, vpis 28. 5.
2001; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 28. 5. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 28. 5. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
28. 5. 2001; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 28. 5. 2001.

Razno: DEJAVNOST: Pod K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Pod K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže.

Spremembe

CELJE

Rg-10047
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03631 z dne 6. 7. 2001
pri subjektu vpisa STC – INTERFRUCT Tr-
govska družba d.o.o. Celje, sedež: Kidri-
čeva 36, 3000 CELJE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/06908/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe dejavnosti,
spremembe zastopnika in meje pooblasil
ter spremembe družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1358928
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor SRABOTNIK MARKO, Nušičeva 2 b,
3000 CELJE, razrešitev: 5. 5. 2000, zas-
topa brez omejitev, posamično.; direktor
VUKOTIĆ IGOR, Miklošičeva 1, 3000 CE-
LJE, razrešitev: 5. 5. 2000, zastopa brez
omejitev, posamično; direktor STEIN WOL-
FGANG, Parsevalstrasse 16a, MULHEIM
AN DER RUHR, razrešitev: 5. 5. 2000, za-
stopa brez omejitev, posamično.; direktor
VUKOTIĆ IGOR, Miklošičeva 1, 3000 CE-
LJE, imenovanje: 5. 5. 200, Zastopa sku-
pno z drugim direktorjem.; direktor STEIN
WOLFGANG, Parsevalstrasse 16 a, MUL-
HEIM AN DER RUHR, imenovanje: 5. 5.
2000, Zastopa skupno z drugim direktor-
jem.

Dejavnost: 22130 Izdajanje revij in peri-
odike, vpis 6. 7. 2001; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 6. 7. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 6. 7. 2001; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
6. 7. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 6. 7.
2001; 63120 Skladiščenje, vpis 6. 7.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 6. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 05.02.2001.

Rg-10048
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03650 z dne 10. 7.
2001 pri subjektu vpisa FARMIN Inženi-
ring za projektiranje, izgradnjo in oprem-
ljanje objektov v kmetijstvu, d.o.o. se-
dež: Trg mladosti 6, 3320 VELENJE vpi-
sanem pod vložno št. 1/00601/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremembe
družbenikov in njihovih poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5198976
Ustanovitelji: CENTRIH OTO, Koroška

cesta 31 b, 3320 VELENJE, vložek:
160.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; CENTRIH JOŽEFA, Koroška
cesta 31 b, 3320 VELENJE vložek:
120.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; CENTRIH PETER, Koroška
cesta 31 b, 3320 VELENJE vložek:
160.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; ŠPIČKA MARIJA, Konovska
cesta 20, 3320 VELENJE vložek:
240.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; ŠPIČKA MIRAN, Konovska
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cesta 20, 3320 VELENJE vložek:
240.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; ŠTUKOVNIK FRANC, Prista-
va 8, 3204 DOBRNA vložek: 316.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 3. 2000; NO-
VAK VALENTIN, Šercerjeva cesta 15, 3320
VELENJE vložek: 320.000,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 21. 3. 2000; JAVORNIK
MAKS, Koželjska ulica 5, 3320 VELENJE
vložek: 240.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 21. 3. 2000; ŠKRUBEJ SLAVICA, Lo-
kovica 8 a, 3325 ŠOŠTANJ vložek:
280.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; ŠKRUBEJ UROŠ, Lokovica 8
a, 3325 ŠOŠTANJ vložek: 160.000,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 21. 3. 2000; ŠKRU-
BEJ KARL, Lokovica 8 a, 3325 ŠOŠTANJ
vložek: 280.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 21. 3. 2000; CENBAUER KATA, Lo-
kovica 8 a, 3325 ŠOŠTANJ vložek:
320.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 3. 2000; FARMIN INŽENIRING d.o.o.,
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE vložek:
2.836.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 2000.

Rg-10049
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03676 z dne 2. 7. 2001
pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPODAR-
STVO NAZARJE d.d. sedež: Savinjska ce-
sta 4, 3331 NAZARJE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/00454/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5151503
Člani nadzornega sveta: KRAJČIČ DA-

RIJ MAG., izstop 30. 8. 2000; CELINŠEK
ZORAN, izstop 30. 8. 2000; PREBIL JU-
RE, vstop 30. 8. 2000; PRISLAN JOLAN-
DA, vstop 24. 8. 2000.

Rg-10050
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03930 z dne 5. 7. 2001
pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPODAR-
STVO NAZARJE d.d. sedež: Savinjska ce-
sta 4, 3331 NAZARJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/00454/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5151503
Skupščinski sklep: Sprememba statuta

z dne 30. 8. 2000.

Rg-10070
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00306 z dne 5. 7. 2001
pri subjektu vpisa KUKOVIC – VPENJAL-
NA TEHNIKA proizvodnja, trgovina, po-
sredništvo in inženiring, d.o.o. sedež: Do-
brteša vas 66, 3311 ŠEMPETER V SA-
VINJSKI DOLINI vpisanem pod vložno
št. 1/04848/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe družbenikov za-
radi odsvoj. posl. del., spremembe firme,
sedeža, dejavnosti, zastopnika ter spre-
membe družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5681472
Firma: ORCA METAL, Proizvodnja, tr-

govina, posredništvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ORCA METAL, d.o.o.
Sedež: Tovarniška cesta 23, 3311

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Ustanovitelji: KUKOVIC ERIKA, Am Bu-
chenhang 9, VELBERG vložek:
13.650.056,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 1. 2001; DOT proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Parižlje 51, 3314 BRA-
SLOVČE vložek: 10.374.043,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; PERC MAR-
JAN, Šedina 9 b, 3222 DRAMLJE vložek:
3.276.013,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUKOVIC ERIKA, Am Buchenhang
9, VELBERG, razrešitev: 25. 1. 2001, zas-
topa brez omejitev.; direktor KUKOVIČ SIL-
VESTER, Dramlje 6, 3222 DRAMLJE, raz-
rešitev: 25. 1. 2001, zastopa brez omeji-
tev.; direktor PERC MARJAN, Šedina 9 b,
3222 DRAMLJE, imenovanje: 25. 1. 2001.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 5. 7.
2001; 22130 Izdajanje revij in periodike,
vpis 5. 7. 2001; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa, vpis 5. 7. 2001;
22150 Drugo založništvo, vpis 5. 7. 2001;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me, vpis 5. 7. 2001; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas, vpis 5. 7. 2001;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas, vpis 5. 7. 2001; 26210 Proiz-
vodnja gospodinjske in okrasne keramike,
vpis 5. 7. 2001; 26240 Proizvodnja druge
tehnične keramike, vpis 5. 7. 2001; 27220
Proizvodnja jeklenih cevi, vpis 5. 7. 2001;
27330 Hladno profiliranje, vpis 5. 7. 2001;
27530 Litje lahkih kovin, vpis 5. 7. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
5. 7. 2001; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 5. 7.
2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 5. 7.
2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija”,
vpis 5. 7. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 5. 7. 2001; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin, iz-
bris 5. 7. 2001; 28512 Druga površinska
in toplotna obdelava kovin, vpis 5. 7. 2001;
2852 Splošna mehanična dela, izbris 5. 7.
2001; 28520 Splošna mehanična dela, vpis
5. 7. 2001; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja, izbris 5. 7. 2001; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja, vpis 5. 7. 2001; 2862
Proizvodnja drugega orodja, izbris 5. 7.
2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja,
vpis 5. 7. 2001; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje, vpis 5. 7. 2001; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja, izbris 5. 7. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
5. 7. 2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bo-
bnov, sodov in podobnih posod, izbris 5. 7.
2001; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod, vpis 5. 7. 2001;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin,
izbris 5. 7. 2001; 28720 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže, vpis 5. 7. 2001; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice, izbris 5. 7.
2001; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice,
vpis 5. 7. 2001; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti, izbris 5. 7.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti, vpis 5. 7. 2001;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n., izbris 5. 7. 2001; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 5. 7.
2001; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-

kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije, vpis 5. 7. 2001; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav, vpis 5. 7.
2001; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., izbris 5. 7. 2001;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n., vpis 5. 7. 2001; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev, izbris 5. 7.
2001; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev, vpis 5. 7. 2001; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev, izbris 5. 7. 2001;
29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis
5. 7. 2001; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev, vpis 5. 7. 2001;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo, vpis 5. 7. 2001; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona, izbris 5. 7. 2001; 29550 Proiz-
vodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na, vpis 5. 7. 2001; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene, izbris 5. 7.
2001; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene, vpis 5. 7. 2001; 35300
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis
5. 7. 2001; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE, vpis 5. 7. 2001; 40103 Druga proiz-
vodnja elektrike, vpis 5. 7. 2001; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, izbris 5. 7. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 5. 7.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, izbris 5. 7. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 5. 7. 2001;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, izbris 5. 7. 2001; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami, vpis 5. 7.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, izbris 5. 7. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 5. 7. 2001; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, izbris
5. 7. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 5. 7. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
izbris 5. 7. 2001; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji, vpis 5. 7. 2001;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, izbris 5. 7. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 5. 7. 2001;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, izbris 5. 7. 2001; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 5. 7. 2001; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, izbris 5. 7. 2001; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 5. 7. 2001; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, izbris 5. 7.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 5. 7. 2001; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem, izbris 5. 7. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
5. 7. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, izbris 5. 7. 2001; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 5. 7. 2001; 60240 Cestni
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tovorni promet, vpis 5. 7. 2001; 62100
Zračni promet na rednih linijah, vpis 5. 7.
2001; 62200 Izredni zračni promet, vpis
5. 7. 2001; 6311 Prekladanje, izbris 5. 7.
2001; 63110 Prekladanje, vpis 5. 7. 2001;
6312 Skladiščenje, izbris 5. 7. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 5. 7. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 5. 7. 2001; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu, vpis 5. 7. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 5. 7. 2001;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
5. 7. 2001; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 5. 7. 2001; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 5. 7.
2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem, vpis 5. 7. 2001; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem, izbris 5. 7.
2001; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 5. 7. 2001; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, izbris 5. 7. 2001; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 5. 7.
2001; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem, izbris 5. 7. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 5. 7. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., izbris 5. 7. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
5. 7. 2001; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije,
vpis 5. 7. 2001; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, izbris 5. 7. 2001; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
5. 7. 2001; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje, izbris 5. 7. 2001; 74140 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 5. 7.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje, vpis 5. 7. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 5. 7. 2001; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 5. 7.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 5. 7. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 5. 7. 2001; 74700 Čiščenje stavb,
vpis 5. 7. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
5. 7. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 5. 7. 2001; 92110 Snemanje fil-
mov in videofilmov, vpis 5. 7. 2001; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti, vpis 5. 7. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis 5. 7.
2001; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n., vpis 5. 7. 2001; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 5. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 25. 1. 2001.

Rg-10100
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00722 z dne 5. 7.
2001 pri subjektu vpisa SO – RA proiz-
vodnja papirnih izdelkov d.o.o. sedež:
Škvarčeva 4, 3000 CELJE vpisanem
pod vložno št. 1/00835/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: spremembe se-
deža, povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembe dejavnosti
ter spremembe akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5295998

Sedež: Tkalska ulica 16, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 4.485.857,35 SIT
Ustanovitelji: JENKO RADO, Prežihova

48, 3000 CELJE vložek: 4.485.857,35
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1989.

Dejavnost: 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 5. 7. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, izbris 5. 7. 2001;
60240 Cestni tovorni promet, vpis 5. 7.
2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, izbris 5. 7. 2001; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav, vpis 5. 7.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 5. 7. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
5. 7. 2001; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje, izbris 5. 7. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 5. 7. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 5. 7. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
5. 7. 2001; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, izbris 5. 7. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
5. 7. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 5. 7. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 5. 7.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29. 3. 2001.

Rg-10105
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00758 z dne 4. 7. 2001
pri subjektu vpisa TRGOTUR Trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o. sedež: Ljubljan-
ska 13b, 3320 VELENJE vpisanem pod
vložno št. 1/01629/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5362857
Sedež: Ljubljanska cesta 13 b, 3320

VELENJE .

Rg-10115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00878 z dne 6. 7. 2001
pri subjektu vpisa TERŽAN d.o.o., optika,
trgovina in storitve sedež: Mariborska
54, 3000 CELJE vpisanem pod vložno
št. 1/06700/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanja osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe, spremembe in uskla-
ditve dejavnosti s SKD ter spremembe akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1227602
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TERŽAN MARJAN, KOM-

POLE 76, 3220 ŠTORE vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1997.

Dejavnost: 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, izbris 6. 7. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 6. 7. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, izbris 6. 7. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
6. 7. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, izbris 6. 7. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 6. 7. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, izbris 6. 7. 2001; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati, vpis 6. 7. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, izbris 6. 7. 2001;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 6. 7. 2001;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, izbris 6. 7. 2001; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 6. 7.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, izbris 6. 7. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 6. 7. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, izbris 6. 7. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 6. 7.
2001; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, izbris 6. 7.
2001; 52320 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis 6. 7.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, izbris 6. 7.
2001; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 6. 7. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, izbris
6. 7. 2001; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 6. 7. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, izbris 6. 7. 2001;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
6. 7. 2001; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, izbris 6. 7.
2001; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki, vpis 6. 7. 2001;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
izbris 6. 7. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 6. 7. 2001; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, izbris 6. 7.
2001; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 6. 7. 2001; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom, izbris 6. 7. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
6. 7. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 6. 7. 2001; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 6. 7.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami, izbris 6. 7. 2001; 52471 De-
javnost knjigarn, vpis 6. 7. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
6. 7. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
6. 7. 2001; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, izbris
6. 7. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 6. 7. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 6. 7. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 6. 7. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
6. 7. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 6. 7. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 6. 7. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
6. 7. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
6. 7. 2001; 5274 Druga popravila, d.n.,
izbris 6. 7. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 6. 7. 2001; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost, izbris 6. 7. 2001;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost, vpis 6. 7. 2001.
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Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 4. 2001.

Rg-10134
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01090 z dne 2. 7. 2001
pri subjektu vpisa CELJSKI SEJEM družba
za organiziranje in prirejanje sejmov,
športnih in kulturno zabavnih prireditev
d.d. sedež: Dečkova l, 3000 CELJE vpisa-
nem pod vložno št. 1/00469/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5159636
Člani nadzornega sveta: GRACER RO-

MAN, izstop 28. 6. 1999; ILC ALEŠ –
PREDSEDNIK, izstop 28. 6. 1999; KRAM-
BERGER STANISLAV-NAMESTNIK, vstop
7. 11. 1997; ZIMŠEK TONE, izstop 24. 5.
1999; ŠROT BOJAN, vstop 28. 6. 1999.

KOPER

Rg-10176
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01511 z dne 10. 7.
2001 pri subjektu vpisa EUROAVTO, tr-
govsko podjetje, Postojna, d.o.o. sedež:
Goriče 9, 6230 POSTOJNA vpisanem pod
vložno št. 1/03350/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti,
sprem. osebe, pooblaščene za zastopanje,
sprememba akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5656249
Osnovni kapital: 3.639.146,00 SIT
Ustanovitelji: BAJC ALBIN, Goriče 9,

6230 POSTOJNA vložek: 3.639.146,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1992.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAJC ALBIN, Goriče 9, 6230 PO-
STOJNA, razrešitev: 31. 5. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor BAJC RAJKO, Gori-
če 9, 6230 POSTOJNA, imenovanje: 1. 6.
2001.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 10. 7. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
10. 7. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 10. 7. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 10. 7. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 10. 7. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 10. 7.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 10. 7. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 10. 7. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 10. 7. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 10. 7. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 10. 7.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 10. 7. 2001; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 10. 7. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 10. 7. 2001; 51140 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 10. 7. 2001; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 10. 7. 2001; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 10. 7. 2001;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 10. 7. 2001; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 10. 7. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 10. 7. 2001; 51240 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem, vpis 10. 7.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 10. 7. 2001; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 10. 7.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
10. 7. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 10. 7. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 10. 7. 2001; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi, vpis 10. 7. 2001; 51520 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami, vpis
10. 7. 2001; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 10. 7. 2001; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 10. 7. 2001; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi, vpis 10. 7.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 10. 7. 2001; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis
10. 7. 2001; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 10. 7. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 10. 7. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 10. 7. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 10. 7.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 10. 7. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 10. 7. 2001; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 10. 7. 2001; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 10. 7. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 10. 7. 2001; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 10. 7. 2001; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo, vpis 10. 7.
2001; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati, vpis 10. 7. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 10. 7.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
10. 7. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 10. 7. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 10. 7.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 10. 7. 2001; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 10. 7. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 10. 7.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 10. 7. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-

liziranih prodajalnah, d.n., vpis 10. 7. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 10. 7. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 10. 7. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 10. 7. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 10. 7. 2001;
52740 Druga popravila, d.n., vpis 10. 7.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
10. 7. 2001; 60230 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 10. 7. 2001; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 10. 7. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 10. 7. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 10. 7. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 10. 7. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 10. 7. 2001; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij, vpis 10. 7.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
10. 7. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
10. 7. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 10. 7. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
10. 7. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 10. 7. 2001; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
10. 7. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 10. 7. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 10. 7.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem, vpis 10. 7. 2001; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 10. 7.
2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 10. 7. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 10. 7. 2001; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
10. 7. 2001; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 10. 7. 2001; 71402 Dejav-
nost videotek, vpis 10. 7. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 10. 7. 2001; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah, vpis 10. 7. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 10. 7. 2001; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 10. 7. 2001; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
10. 7. 2001; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 10. 7. 2001; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
10. 7. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
10. 7. 2001; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 10. 7. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
10. 7. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 10. 7. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 10. 7. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 10. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Akt o ustanovitvi z
dne 29. 5. 2001.

KRANJ

Rg-8663
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03514 z dne 4. 6.
2001 pri subjektu vpisa HABJAN TRAN-
SPORT, prevozna in trgovska družba,
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d.o.o. Škofja Loka sedež: ZMINEC 78,
4220 ŠKOFJA LOKA vpisanem pod vlož-
no št. 1/02669/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: VPIS POVEČANJA
OSNOVNEGA KAPITALA, VLOŽKOV DRUŽ-
BENIKOV, SPREMEMBE DRUŽBENIKOV
IN VPIS USKLADITVE DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO s temile po-
datki:

Matična št.: 5538157
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJAN ANDREJ, ZMI-

NEC 78, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1991; HABJAN DRAGICA, ZMI-
NEC 78, 4220 ŠKOFJA LOKA vložek:
2.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 2000.

Dejavnost: 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, izbris 4. 6. 2001; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitiniških in sindi-
kalnih domov, vpis 4. 6. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 4. 6. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 4. 6. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
4. 6. 2001; 55239 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, d.n., vpis 4. 6. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, izbris 4. 6. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 4. 6. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah, izbris 4. 6. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 4. 6. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
4. 6. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
4. 6. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
4. 6. 2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
4. 6. 2001; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.”, izbris 4. 6.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 4. 6. 2001;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, izbris 4. 6. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 4. 6. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 4. 6. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 4. 6. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 4. 6. 2001.

Rg-10041
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02794 z dne 3. 7.
2001 pri subjektu vpisa ACTIVE TOOLS,
programska orodja, Kranj, d.o.o. sedež:
PLANINA 3, 4000 KRANJ vpisanem pod
vložno št. 1/06031/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: SPREMEMBA OSNOV-
NEGA KAPITALA, DRUŽBENIKOV IN POS-
LOVNIH DELEŽEV, DEJAVNOSTI IN ZA-
STOPNIKA s temile podatki:

Matična št.: 1193503
Osnovni kapital: 5.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIHTAR MATJAŽ, MARI-

BORSKA C. 139, 3000 CELJE vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 7. 2000; ACTIVE TOOLS PTY LTD.,
BRIDGE BRIDEAUX SOLICITORS,828, CA-
RINA vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 21. 7. 2000; PORENTA RO-
BERT, BREG OB SAVI 58, 4211 MAVČIČE
vložek: 1.545.000,00 SIT, ne odgovarja,

vstop: 28. 4. 1997; SOSIČ ROK, RUČIGA-
JEVA 14, 4000 KRANJ vložek:
2.060.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1997; BOBNAR ŽIGA, SLOVENSKA
C. 11, 4207 CERKLJE vložek:
1.545.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: osta-
lo RIHTAR MATJAŽ, MARIBORSKA C. 139,
3000 CELJE, razrešitev: 21. 7. 2000, NA-
MESTNIK DIREKTORJA. Posle sklepa sa-
mostojno do protivrednosti 5.000 DEM, si-
cer potrebuje 75 % soglasje ostalih družbe-
nikov. Enako velja tudi za investicije.; ostalo
BOBNAR ŽIGA, SLOVENSKA C. 11, 4207
CERKLJE, imenovanje: 21. 7. 2000, Na-
mestnik direktorja.

Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.”, izbris 3. 7.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 3. 7. 2001.

KRŠKO

Rg-8681
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00161 z dne 7. 6.
2001 pri subjektu vpisa VETERINARSKA
POSTAJA SEVNICA d.o.o. sedež: Cesta
na Grad 14/a, 8290 SEVNICA vpisanem
pod vložno št. 1/03806/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnih deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5944058
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA d.d., Dunajska cesta 160, 1000
LJUBLJANA vložek: 1.270.000,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 3. 7. 1998; MAKSIMA 1
d.d. Ljubljana, Šubičeva 2, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 1.270.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 7. 1998; MALUS MATJAŽ, Tr-
žišče 24, 8295 TRŽIŠČE vložek:
1.370.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
23. 3. 2000; MALUS SONJA, Tržišče 24,
8295 TRŽIŠČE vložek: 795.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1997; MA-
LUS FILIP, Tržišče 24, 8295 TRŽIŠČE vlo-
žek: 685.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 2000.

LJUBLJANA

Rg-3719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15365 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa IMP PUMPS proiz-
vodnja, storitve, inženiring, d.o.o. sedež:
Jožeta Jame 12, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/32611/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba imetnika poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 1483293
Ustanovitelji: IMP ČRPALKE LJUBLJA-

NA, D.D., Ul. Jožeta Jame 12, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 204.748.209,00 SIT, ne od-
govarja, izstop: 21. 9. 2000; ADM GRO-

UP, D.O.O., Kadunčeva 1 b, 1290 GRO-
SUPLJE vložek: 204.748.209,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 9. 2000.

Rg-5890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03889 z dne 10. 4.
2001 pri subjektu vpisa MEHURČEK Pod-
jetje za storitve in trgovino, d.o.o., Viška
c. 54, Ljubljana sedež: Viška c. 54, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/09407/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov, po-
prava imena ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5435544
Ustanovitelji: PANCE IVAN, Viška cesta

54, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.080.100,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 9. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PANCE NADA, Viška cesta 54, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 28. 2. 2001, zas-
topa brez omejitev.; direktor PANCE IVAN,
Viška cesta 54, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 1. 3. 2001.

Rg-6399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02069 z dne 3. 5.
2001 pri subjektu vpisa PF1, Računalni-
ški inženiring in storitve, d.o.o., Ljublja-
na sedež: Parmova 25, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/33345/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1532120
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor STRAJNAR BOŽA, Smrtnikova ulica
3, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 1.
2001; direktor STRAJNAR JOŽE, Smrtni-
kova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 18. 1. 2001.

Rg-8481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05704 z dne 31. 5.
2001 pri subjektu vpisa S.T.I. telecom te-
lekomunikacijski inženiring d.o.o. Ljub-
ljana sedež: Trpinčeva 39, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno
št. 1/10611/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanovitelja, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5459168
Ustanovitelji: PRUDENTIA Družba za fi-

nančni in investicijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Beethovnova 12, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 1.694.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 9. 2. 2000; TELEMACH, družba
za komunikacijske storitve d.o.o., Vojkova
78, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.694.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 2. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JANKOVIĆ DROVENIK ANDREJA,
Polanškova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, raz-
rešitev: 27. 2. 2001, zastopa brez omeji-
tev.; direktor DOBRILA GREGA, Grablovi-
čeva ul. 28, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 27. 2. 2001.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 31. 5. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
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31. 5. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 31. 5.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
31. 5. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 31. 5.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 31. 5. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 31. 5. 2001; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 31. 5.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 31. 5. 2001; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo, vpis 31. 5. 2001; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
31. 5. 2001; 5170 Druga trgovina na de-
belo, vpis 31. 5. 2001; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 31. 5. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 31. 5. 2001; 6420 Telekomuni-
kacije, vpis 31. 5. 2001; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov, vpis 31. 5. 2001;
9212 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
31. 5. 2001; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost, vpis 31. 5. 2001; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 31. 5.
2001; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve, vpis 31. 5. 2001; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis
31. 5. 2001.

Rg-8596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07456 z dne 29. 5.
2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA RIBIŠ-
TVO LJUBLJANA, p.o. sedež: Župančiče-
va 9, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/01132/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme, usta-
novitelja, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5164117
Firma: ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVE-

NIJE
Skrajšana firma: ZZRS
Pravnoorg. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: IZVRŠNI SVET SR SLOVE-

NIJE, ., 1000. vložek: 0,00 SIT, ostalo,
izstop: 29. 4. 2001; REPUBLIKA SLOVE-
NIJE, Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OCVIRK JOŽE, Pokljukarjeva 21,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 5. 1998;
direktor OCVIRK JOŽEF, Ul. Gubčeve bri-
gade 35, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
28. 5. 1998.

Dejavnost: 05010 Ribištvo, vpis 29. 5.
2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve,
vpis 29. 5. 2001; 22110 Izdajanje knjig,
vpis 29. 5. 2001; 22120 Izdajanje časopi-
sov, vpis 29. 5. 2001; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike, vpis 29. 5. 2001; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, vpis 29. 5. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 29. 5.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 29. 5. 2001; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-

no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 29. 5. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 29. 5.
2001; 75130 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti, vpis
29. 5. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 29. 5. 2001.

Rg-9145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07910 z dne 13. 6.
2001 pri subjektu vpisa SPARKASSEN LE-
ASING družba za financiranje, d.o.o. se-
dež: Dunajska 63, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/26711/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5909139
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist POVALEJ MARKO, Vodovodna cesta
3, 1113 LJUBLJANA, razrešitev: 11. 5.
2001.

Rg-9627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08779 z dne 18. 6.
2001 pri subjektu vpisa FEMA podjetje za
trgovinsko dejavnost d.o.o., Ljubljana,
Kunaverjeva 3 sedež: Kunaverjeva 3,
1117 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/08793/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5420148
Ustanovitelji: SMERAJC NIKO, Kunaver-

jeva 3, 1117 LJUBLJANA vložek:
1.547.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 9. 1999; SMERAJC ZDENKA, Kuna-
verjeva 3, 1117 LJUBLJANA vložek:
1.547.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 5. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SMERAJC NIKO, Kunaverjeva 3,
1117 LJUBLJANA, razrešitev: 29. 9. 1999,
zastopa brez omejitev.; direktor SMERAJC
ZDENKA, Kunaverjeva 3, 1117 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 30. 5. 2001.

Rg-9646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08944 z dne 21. 6.
2001 pri subjektu vpisa MIDAS-ING d.o.o.
gradbeni inženiring, trgovina in prevozi
Ljubljana sedež: Krimska 11, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/32063/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža,
naslova ustanovitelja in zastopnika, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1430106
Sedež: Cesta na Ježah 26 a, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: RAJKOVIĆ MIRKO, Cesta

na Ježah 26 a, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAJKOVIĆ MIRKO, Cesta na Ježah
26 a, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
28. 4. 1999, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo, izbris 21. 6. 2001; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo, vpis
21. 6. 2001; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin, izbris 21. 6. 2001;

28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
21. 6. 2001; 2862 Proizvodnja drugega
orodja, izbris 21. 6. 2001; 28622 Proiz-
vodnja orodja za stroje, vpis 21. 6. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
21. 6. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 21. 6. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, izbris 21. 6. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 21. 6. 2001; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje, izbris 21. 6. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 21. 6. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22. 5. 2001

Rg-9677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09562 z dne 20. 6.
2001 pri subjektu vpisa ANI TRADE pod-
jetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o. se-
dež: Zgornje Pirniče 97a, 1215 MEDVO-
DE vpisanem pod vložno št. 1/11894/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deleža, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5488028
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRUŠNIK BOŽO, Zgor-

nje Pirniče 97 a, 1215 MEDVODE vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 1991.

Dejavnost: 1586 Predelava čaja in kave,
vpis 20. 6. 2001; 1591 Proizvodnja žganih
pijač, vpis 20. 6. 2001; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
20. 6. 2001; 4531 Električne inštalacije,
vpis 20. 6. 2001; 4532 Izolacijska dela,
vpis 20. 6. 2001; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 20. 6.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 20. 6. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 20. 6. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
20. 6. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 20. 6. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 20. 6. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 20. 6.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 20. 6. 2001; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 20. 6.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 20. 6. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
20. 6. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 20. 6. 2001; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 20. 6.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 20. 6. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 20. 6. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 20. 6. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 20. 6. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 20. 6.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
20. 6. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 20. 6.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
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prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 20. 6.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 20. 6. 2001; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
20. 6. 2001; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
20. 6. 2001; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 20. 6. 2001; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 20. 6. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 20. 6. 2001;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 6.
2001; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 20. 6. 2001; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 20. 6. 2001; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
20. 6. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 20. 6. 2001; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 20. 6. 2001; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
20. 6. 2001; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 20. 6. 2001;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 20. 6. 2001; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
20. 6. 2001; 5170 Druga trgovina na de-
belo, vpis 20. 6. 2001; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 20. 6. 2001; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah, vpis 20. 6. 2001; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo, vpis 20. 6. 2001; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
20. 6. 2001; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 6. 2001;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
20. 6. 2001; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
20. 6. 2001; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 20. 6. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 20. 6. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 20. 6. 2001; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 20. 6.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 20. 6. 2001; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, vpis 20. 6. 2001; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami, vpis
20. 6. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
20. 6. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 20. 6. 2001; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 20. 6.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 20. 6. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 20. 6. 2001; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov, vpis 20. 6.
2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis
20. 6. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 20. 6. 2001; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 20. 6. 2001; 5522 Dejav-
nost kampov, vpis 20. 6. 2001; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitiniških in sin-

dikalnih domov, vpis 20. 6. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 20. 6. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 20. 6. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
20. 6. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 20. 6. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 20. 6.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 20. 6.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 20. 6. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 20. 6. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 20. 6. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 20. 6. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 20. 6. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 20. 6. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 20. 6. 2001;
5551 Dejavnost menz, vpis 20. 6. 2001;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 20. 6. 2001; 6022 Dejavnost taksi-
stov, vpis 20. 6. 2001; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet, vpis 20. 6. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 20. 6. 2001;
6311 Prekladanje, vpis 20. 6. 2001; 6312
Skladiščenje, vpis 20. 6. 2001; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 20. 6. 2001; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte, vpis 20. 6.
2001; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 20. 6.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 20. 6. 2001; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 20. 6.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
20. 6. 2001; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 20. 6.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 20. 6. 2001; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 20. 6. 2001;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
20. 6. 2001; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 20. 6. 2001; 71402 Dejav-
nost videotek, vpis 20. 6. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 20. 6. 2001; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 20. 6. 2001; 7470 Či-
ščenje stavb, vpis 20. 6. 2001; 7482 Paki-
ranje, vpis 20. 6. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 6. 2001;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 20. 6. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 20. 6.
2001; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 20. 6. 2001; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 20. 6.
2001; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov, vpis 20. 6. 2001; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti, vpis 20. 6. 2001; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 20. 6.
2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 20. 6. 2001; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov, vpis 20. 6. 2001; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa, vpis 20. 6.
2001; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 20. 6. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 6. 2001

Rg-10215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04980 z dne 2. 7.
2001 pri subjektu vpisa A-Ž CONSULTING
Podjetje za finančno in gospodarsko
svetovanje, d.o.o. Ljubljana sedež: Mi-
klošičeva 38, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/02730/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5297559
Ustanovitelji: ŽLENDER JANEZ ST., Ce-

neta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA vložek:
4.702.223,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ŽLENDER JANEZ ML., Can-
karjeva 4, 2109 MARIBOR vložek:
587.777,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1990; A-Ž CONSULTING Podjetje za
finančno in gospodarsko svetovanje, d.o.o.
Ljubljana, Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 1.710.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 12. 1996.

Rg-12394
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/02319 z dne 24. 3.
2000 pri subjektu vpisa PROSPERA expo-
rt-import nepremičnine, d.o.o. Ljubljana
sedež: Kolodvorska 9, 1124 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/08932/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, naslova sedeža, ustanovite-
ljev, zastopnikov, uskladitev in sprememba
dejavnosti, sprememba družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5461367
Firma: PROSPERA, komunikacije,

d.o.o.
Skrajšana firma: PROSPERA d.o.o.
Sedež: Celovška 150, 1124 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: PEČNIK BINO BORUT, Du-

anajska cesta 101, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 2. 2000; PEČNIK ELENKA, Dunajska
c. 101, 1000 LJUBLJANA vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 2.
2000; MARKELJ ALEKSANDER, Na klisu
7, 1360 VRHNIKA vložek: 751.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 2. 2000; DOLINAR
FRANC, Kandrše del 27, Kandrše, 1252
VAČE vložek: 751.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 2. 2. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PEČNIK ELENKA, Dunajska c. 101,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 2. 2000,
Zastopa neomejeno.; direktor PEČNIK BI-
NO BORUT, Duanajska cesta 101, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 2. 2000, Zasto-
pa neomejeno.; direktor MARKELJ ALEK-
SANDER, Na klisu 7, 1360 VRHNIKA, ime-
novanje: 2. 2. 2000; zastopnik DOLINAR
FRANC, Kandrše del 27, Kandrše, 1252
VAČE, imenovanje: 2. 2. 2000.

Dejavnost: 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov, vpis 24. 3. 2000; 2232 Raz-
množevanje videozapisov, vpis 24. 3.
2000; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 24. 3. 2000; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela, vpis 24. 3.
2000; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
24. 3. 2000; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 24. 3. 2000;
4531 Električne inštalacije, vpis 24. 3.
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2000; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 24. 3. 2000; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev, vpis 24. 3. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 24. 3.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 24. 3. 2000; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 24. 3. 2000;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 24. 3. 2000; 5274 Druga popravi-
la, d.n., vpis 24. 3. 2000; 6024 Cestni to-
vorni promet, vpis 24. 3. 2000; 6312 Skla-
diščenje, vpis 24. 3. 2000; 6420 Teleko-
munikacije, vpis 24. 3. 2000; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 24. 3. 2000; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 24. 3.
2000; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 24. 3. 2000; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 24. 3. 2000; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 24. 3. 2000; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 24. 3. 2000; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 24. 3.
2000; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 24. 3. 2000; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 24. 3. 2000; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
24. 3. 2000; 74201 0 Geodetsko, geolo-
ško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 24. 3.
2000; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 24. 3. 2000;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 24. 3. 2000; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 24. 3.
2000; 7440 Oglaševanje, vpis 24. 3.
2000; 9112 Dejavnost strokovnih združenj,
vpis 24. 3. 2000; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov, vpis 24. 3. 2000; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov, vpis 24. 3.
2000; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost, vpis 24. 3. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 2. 2. 2000.

MARIBOR

Rg-7620
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/04252 z dne
6. 12. 2000 pri subjektu vpisa VINAG sa-
djarstvo in vinarstvo d.d. sedež: Trg svo-
bode 3, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/02910/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5408148
Člani nadzornega sveta: VIŽINTIN SIMO-

NA, izstop 20. 7. 1999; VERSTOVŠEK VI-
TO, izstop 8. 9. 2000; FLAKUS DANILO,
vstop 20. 7. 2000; PLANINŠEC MARKO,
vstop 8. 9. 2000.

Rg-8191
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/00690 z dne

28. 3. 2001 pri subjektu vpisa SPLOŠNO
GOSPODARSKO SVETOVANJE družba
za svetovanje d.o.o. sedež: Ulica kneza
Koclja 24, 2000 MARIBOR vpisanem pod
vložno št. 1/10307/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe firme,
osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
družbenikov, naslova družbenika in zasto-
pnika, dejavnosti in Družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5893208
Firma: SPLOŠNO GOSPODARSKO

SVETOVANJE zavarovalna posredniška
družba d.o.o.

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEINHAUPT WOLFGANG,

Brunnenweg 7, GOSSENDORF 8071 AV-
STRIJA vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 6. 1996; PEINHAUPT VERMO-
GENSVERWALTUNGS GMBH, Brunnenweg
7, GOSSENDORF 8071 AVSTRIJA vložek:
1.680.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 6. 1996; STRADNER MICHAEL, Philips-
strasse 2 – AVSTRIJA, LEBRING-ST.MAR-
GARETHEN vložek: 315.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEINHAUPT WOLFGANG, Brunnen-
weg 7, GOSSENDORF 8071 AVSTRIJA,
imenovanje: 10. 4. 1997, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost: 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., izbris
28. 3. 2001; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, izbris 28. 3. 2001; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje, izbris
28. 3. 2001; 74400 Oglaševanje, izbris
28. 3. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., izbris 28. 3. 2001; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n., izbris 28. 3. 2001.

Rg-8223
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/00772 z dne 5. 4.
2001 pri subjektu vpisa GLIR trgovina, pro-
izvodnja in poslovne storitve d.o.o. se-
dež: Tomšičeva 17, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA vpisanem pod vložno
št. 1/10700/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe firme, sedeža,
družbenika, zastopnikov, tipa zastopnika in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1429515
Firma: KEROP trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KEROP d.o.o.
Sedež: Ptujska cesta 37, 2331 PRA-

GERSKO
Ustanovitelji: RAJTMAJER IZTOK, Tom-

šičeva 17, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 3.
2001; MILJENOVIĆ IVAN, Franje Belulovi-
ća 22, RIJEKA 51000 R HRVAŠKA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RAJTMAJER JELKA, Leskovec 47,
2331 PRAGERSKO, razrešitev: 9. 3. 2001,
zastopa brez omejitev.; direktor MILJENO-
VIĆ IVAN, Franje Belulovića 22, RIJEKA
51000 R HRVAŠKA, imenovanje: 9. 3.
2001, zastopa brez omejitev.; prokurist
RAJTMAJER JELKA, Leskovec 47, 2331
PRAGERSKO, imenovanje: 9. 3. 2001.

Rg-8329
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/01034 z dne
17. 4. 2001 pri subjektu vpisa MIPS pod-
jetje za računalniški inženiring in trgovi-
no d.o.o. sedež: Svetozarevska 10, 2000
MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/02898/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5414695
Sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MA-

RIBOR

Rg-8330
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2001/01035 z dne
17. 4. 2001 pri subjektu vpisa MIPS PRO-
GRAMSKA OPREMA storitve in trgovina
d.o.o. sedež: Svetozarevska ulica 10,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno
št. 1/10273/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1199978
Sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MA-

RIBOR

MURSKA SOBOTA

Rg-10072
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00315 z
dne 11. 7. 2001 pri subjektu vpisa ASFAL-
TI MURSKA SOBOTA, Podjetje za nizke
gradnje d.o.o. sedež: OBRTNA ULICA
B.Š., 9000 MURSKA SOBOTA vpisanem
pod vložno št. 1/00357/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: VPIS PREDLOGA
ZA ZAČETEK STEČAJNEGA POSTOPKA s
temile podatki:

Matična št.: 5312329
Razno: Vpiše se predlog za začetek ste-

čajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču
pod opr.št. St 7/2001-1 dne 29.06.2001
vložila družba sama.

Rg-10074
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00323 z
dne 11. 7. 2001 pri subjektu vpisa AGRO-
MERKUR, proizvodnja perutninskega
mesa Murska Sobota d.o.o. sedež: IN-
DUSTRIJSKA ULICA 8, 9000 MURSKA
SOBOTA vpisanem pod vložno
št. 1/00168/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: VPIS SKLEPA O USTAVITVI
PRISILNE PORAVNAVE s temile podatki:

Matična št.: 5151309
Razno: Sklep tega sodišča opr.št. St

6/2000-74 z dne 21.06.2001 s katerim se
predlog za začetek postopka prisilne porav-
nave zavrže, postopek prisilne poravnave
pa ustavi.

NOVA GORICA

Rg-5655
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/00672 z dne 24. 4.
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2001 pri subjektu vpisa ZABELI Gradbeno
obrtniška dela d.o.o. Bovec sedež: Čez-
soča 43, 5230 BOVEC vpisanem pod vlož-
no št. 1/02715/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Sprememba kapitala in osnov-
nega vložka, uskladitev dejavnosti s SKD in
sprememba imena in priimka družbenika in
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5684676
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZABELJAJ MUSAJA, ČEZ-

SOČA ŠT. 43, 5230 BOVEC vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZABELJAJ MUSAJA, ČEZSOČA
ŠT. 43, 5230 BOVEC, imenovanje:
1. 10. 1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 24. 4. 2001; 4521 Splo-
šna gradbena dela, vpis 24. 4. 2001; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
24. 4. 2001; 4523 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, vpis
24. 4. 2001; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda, vpis 24. 4. 2001; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok, vpis
24. 4. 2001; 4531 Električne inštalacije,
vpis 24. 4. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
24. 4. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 24. 4. 2001; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 24. 4.
2001; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la, vpis 24. 4. 2001; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva, vpis 24. 4. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 24. 4. 2001;
4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
24. 4. 2001; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela, vpis 24. 4. 2001.

Rg-10111
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00847 z dne
3. 7. 2001 pri subjektu vpisa KOMUNALA
TOLMIN Javno podjetje d.d. sedež: Po-
ljubinj 89 H, 5220 TOLMIN vpisanem pod
vložno št. 1/00116/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: Sprememba dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5077532
Dejavnost: 9000 Storitve javne higiene,

izbris 3. 7. 2001; 9000 Odstranjevanje od-
padkov in odplak; druge dejavnosti javne
higiene, vpis 3. 7. 2001; 9303 Pogrebna
dejavnost, vpis 3. 7. 2001; 9304 Pogre-
bne storitve, izbris 3. 7. 2001.

Rg-10133
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01087 z dne 6. 7.
2001 pri subjektu vpisa PROSPEKTBIRO
Propagandno podjetje d.o.o. sedež: So-
ška 17, 5250 SOLKAN vpisanem pod vlož-
no št. 1/00107/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: Zaznamba na poslovnem dele-
žu družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5003130
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega so-

dišča opr.št. Z 70/2001 z dne 20.6.2001
se na poslovnem deležu družbenika LASIČ
PETRA v nominalni višini 27.888.484,00
SIT, vpiše zastavna pravica na podlagi izvrš-
ljivega notarskega zapisa opr.št. SV
489/2001 z dne 12.6.2001 za zavarova-
nje upnikove denarne terjatve v znesku
16.000.000,00 SIT s pripadajočimi obres-
tmi in ostalimi pogoji po citiranem notar-
skem zapisu, v korist upnika BANKA VIPA
d.d. Nova Gorica.

NOVO MESTO

Rg-10078
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00457 z dne 3. 7.
2001 pri subjektu vpisa JELKA Proizvodnja
in prodaja lesene embalaže in galanteri-
je, Vinica, d.o.o. sedež: Vinica, 8344 VINI-
CA vpisanem pod vložno št. 1/01147/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba sedeža – vpis hišne številke poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
sprememba dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5403995
Sedež: Vinica 69, 8344 VINICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENETIČ ANTONIJA, Vini-

ca 69, 8344 VINICA vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 7. 1990.

Dejavnost: 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov, izbris 3. 7. 2001; 6022 Sto-
ritve taksistov, izbris 3. 7. 2001.

Rg-10081
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/00502 z
dne 3. 7. 2001 pri subjektu vpisa ZDRAV-
STVENI DOM ČRNOMELJ p.o. sedež: De-
lavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ vpisa-
nem pod vložno št. 1/01846/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba fir-
me, naziva ustanovitelja, vpis skrajšane fir-
me, uskladitev dejavnosti, vpis spremembe
odloka o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5054605
Firma: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Skrajšana firma: ZD Črnomelj
Pravnoorg. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE ČR-

NOMELJ, Trg svobode 3, 8340 ČRNO-
MELJ vložek: 15.597.000,00 SIT, odgov.
do dol.višine, izstop: 28. 11. 1996; OBČI-
NA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 ČR-
NOMELJ vložek: 15.597.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1996.

Dejavnost: 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 3. 7. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 3. 7. 2001;
85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost, vpis 3. 7. 2001; 85122 Spe-
cialistična izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost, vpis 3. 7. 2001; 85130 Zobozdrav-
stvena dejavnost, vpis 3. 7. 2001; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki, vpis 3. 7. 2001; 85142
Alternativne oblike zdravljenja, vpis 3. 7.
2001.

Skupščinski sklep: Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Zdravstvenega doma Črnomelj z dne
22. 12. 2000

Rg-10095
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM ME-

STU je s sklepom Srg št. 2001/00554 z
dne 11. 7. 2001 pri subjektu vpisa NOVO-
LES lesna industrija Straža, d.d. sedež:
Na žago 6, 8351 STRAŽA vpisanem pod
vložno št. 1/00061/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038618
Člani nadzornega sveta: KLASINC TO-

NE – PREDSEDNIK, izstop 24. 7. 2001;
BORSAN FRANCI – NAM. PREDSED., iz-
stop 24. 7. 2001; DROLC STANE, izstop
24. 7. 2001; KNAFELJ ALOJZ, izstop
24. 7. 2001; KURE JANEZ, izstop 24. 7.

2001; KLASINC TONE, vstop 24. 7. 2001;
BORSAN FRANCI, vstop 24. 7. 2001; PAV-
ČEK ZDENKO, vstop 24. 7. 2001; BUKO-
VEC MITJA, vstop 24. 7. 2001; KNAFELJ
ALOJZ, vstop 24. 7. 2001.

PTUJ

Rg-10062
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2001/00163 z dne 3. 7.
2001 pri subjektu vpisa WELDING NOVA
trgovina, proizvodnja d.o.o. sedež: Mari-
borska cesta 23, 2250 PTUJ vpisanem
pod vložno št. 1/09715/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba za-
stopnikov, nadzornega sveta in vpis čistopi-
sa akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1619101
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ŠTANDECKER VLADIMIR, Tekstilna
ulica 2, 2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 5.
2001, zastopa brez omejitev.; direktor
ŠKOFIČ JOŽICA, Hočko Pohorje 23, 2208
POHORJE, imenovanje: 11. 5. 2001, zas-
topa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: POLAJŽER DA-
NILO, izstop 11. 5. 2001; ŠKOFIČ JOŽI-
CA, izstop 11. 5. 2001; NOVAK DAGMAR,
izstop 11. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se čistopis ak-
ta o ustanovitvi z dne 11. 5. 2001.

Izbrisi

LJUBLJANA

Rg-9925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04713 z dne 28. 6.
2001 pod št. vložka 1/32342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1447068
Firma: AMERIKA gostinske in trgov-

ske storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Janševa ulica 18, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.422.625,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo: PA-
VLIN NIKO, Janševa ulica 18, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 2.422.625,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 16. 8. 1999.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih 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 druž-
be. 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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MARIBOR

Rg-7214

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/03630 z dne 29. 11.
2000 pod št. vložka 1/09977/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5968704
Firma: GERBEC-GIM poslovanje z nepre-

mičninami in druge poslovne dejavnosti
d.o.o.

Skrajšana firma: GERBEC-GIM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miklošičeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GERBEC DANICA, Bezen-

škova ulica 33, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 11. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor GERBEC DANICA, Bezenškova ulica 33,
2000 MARIBOR, razrešitev: 29. 11. 2000,
zastopa brez omejitev.

Razno: Dne 29. 11. 2000 družba izbrisa-
na iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Rg-8641
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2001/00596 z dne 18. 4.
2001 pod št. vložka 1/03221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednji-
mi podatki:

Matična številka: 5433649
Firma: IZE COMMERCE podjetje za pro-

izvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Marčičeva 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: VUK AN-
DREJ, Levčeva ulica 15, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih 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 prito-
žba 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.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 1798/98 Rg-400417

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Cestno podjetje Novo mesto, d.d., družba
za vzdrževanje in gradnjo cest preklicuje štampi-
ljko, naslednje vsebine: Cestno podjetje Novo
mesto, d.d., družba za vzdrževanje in gradnjo
cest. Navedena štampiljka je bila evidentirana
pod številko 23. Ob-53663

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
preklicuje štampiljko okrogle oblike premera
3,5 cm z napisom OBČINA PIRAN – COMUNE
DI PIRANO in v sredini z grbom ter številko 3.”
Ob-53790

Priglasitveni list

Knez Marko, Trg 41, Prevalje, priglasitveni
list, opravilna št. 75-917/99, izdan dne 8. 11.
1999. gnq-62980

družba KAR.NIK, Trgovsko uvozno izvoz-
no podjetje, d.o.o. Vanganel, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/4554/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
ka z dne 26. 10. 1998.

Družbenik Šavle Nikola iz Kopra, Vanga-
nel 32/c, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zaposle-
nih delavcev in da prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten ugo-
vor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer
bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

NOVA GORICA

Srg 1066/2001 Rg-9942
Družba Sonma, mednarodna špedicija,

s sedežem Mednarodni prehod 2, Šempe-
ter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-03999-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 11. 6. 2001.

Ustanoviteljica družbe je Velenik Sonja, Uli-
ca Vena Pilona 7, Ajdovščina, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku je dopusten ugovor v roku 15
dni od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča
sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2001

Malerič Jelena, Vojna vas 14/a, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0069/94, iz-
dan dne 16. 3. 1994. gnn-62858

Milok Herman, Sečovlje 105, Sečovlje – Sic-
ciole, priglasitveni list, opravilna št. 40-1348/96,
izdan dne 1. 3. 1996. gns-62978

Možina Miloš s.p., Smokuč 84, Žirovnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
023857/0064/00-24/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnx-62723

Pavlinič Zlatko, Pot heroja Trtnika 6/a, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 26-1272/94,
izdan dne 20.11.1994. gnw-62824

Šink Silvo, Cesta na Svetje 50/a, Medvode,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056531/4816/01-37/1997, izdana dne
6.10.1997. gnf-63091

Veber Štefanija, Jakob pri Šentjurju 21, Šent-
jur, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
049130/0907/01-62/1995, izdana dne
18.12.1998. gny-62697

Potne listine

Andromako Marija, Taborska cesta 29, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 712474, izdala UE Ljub-
ljana. gno-62857

Andromako Urška, Taborska cesta 29, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 712476, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-62856

Antolin Mateja, Za jezom 17, Tržič, potni list,
št. CA 16788, izdala UE Tržič. gnk-63086

Baranja Gordana, Černelavci, Pušča 27,
Murska Sobota, potni list, št. BA 167516, izdala
UE Murska Sobota. gny-62847

Beganović Nedžad, Koželjevo 8/a, Ljublja-
na, potni list, št. CA 34394, izdala UE Ljubljana.
gnr-63029

Berce Boštjan, Gramozna pot 11, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
119774, izdala UE Nova Gorica. gny-62922

Berdnik Vanja, Friedrichstr. 35, Hagen,
Nemčija, potni list, št. BA 268750. gni-62738

Bilbija Stojanka, Bolniška ulica 18, Piran –
Pirano, potni list, št. AA 504050, izdala UE Pi-
ran. gne-62717

Bučinel Zoran, Hruševlje 2, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. AA 350976, izdala UE Nova
Gorica. gnj-62712

Bukovec Dušan, Zaloška cesta 216, Ljublja-
na, potni list, št. AA 447702, izdala UE Ljublja-
na. gnc-63019

Bukovec Jaša, Zaloška cesta 216, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665933, izdala UE Ljublja-
na. gnb-63020

Cah Vladimir, Hrvatini 213, Ankaran – Anka-
rano, maloobmejno prepustnico, št. AI 13010,
izdala UE Koper. gnp-62731

Čagran Darja, Gorošnica 169, Gorišnica,
potni list, št. CA 224499, izdala UE Ptuj.
gnn-62833

Čižman Alenka, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
potni list, št. AA 57858, izdala UE Ljubljana.
gnb-62895

Delaš Ellen, Beblerjeva 4, Koper – Capodis-
tria, potni list, št. BA 911557, izdala UE Koper.
gng-62715

Dizdarević Marjan, Brvace št. 2/c, Grosup-
lje, potni list, št. BA 140771, izdala UE Grosup-
lje. gnc-62673

Drobnjak Miodrag, Valjavčeva 3, Kranj, potni
list, št. BA 86117. gnb-62695

Duga Emil, Kovinarska 13, Celje, potni list,
št. BA 346409, izdala UE Celje. gnv-62900

Džigal Peter, Ulica solidarnosti 5, Litija, potni
list, št. AA 474443. gnh-62889

Fornazarič Igor, Ulica 9. septembra 246,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
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co, št. AI 120545, izdala UE Nova Gorica.
gnx-62923

Fric Gvido, Dornava 122, Ptuj, potni list, št.
AA 357918, izdala UE Ptuj. gnm-62834

Goričan Katja, Ulica kneza Koclja 37, Mari-
bor, potni list, št. BA 943278. gnk-62686

Gorjup Katja, Miklošičeva ulica 1/e, Domža-
le, potni list, št. BA 844892, izdala UE Domžale.
gng-63015

Hrovat Anita Marija, Horjulska cesta 38, Do-
brova, potni list, št. AA 938904, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-62726

Humer Faganel Eva, Brestovica 103, Ko-
men, maloobmejno prepustnico, št. AI 158281,
izdala UE Sežana. gnw-62699

Hušidić Zemir, Prijateljeva ulica 30, Ljublja-
na, potni list, št. CA 33831, izdala UE Ljubljana.
gnt-62781

Janc Kristina, Grebenčeva cesta 5/a, Le-
skovec pri Krškem, potni list, št. BA 656392,
izdala UE Krško. gnj-62962

Jazbec Boris, Majaronova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 446066, izdala UE Ljubljana.
gnu-62826

Jazbec Jernej, Majaronova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 798840, izdala UE Ljublja-
na. gnv-62825

Jazbec Marjetica, Majaronova ulica 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 226426, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-62827

Jezeršek Jernej, Žlebe 3/b, Medvode, potni
list, št. CA 31873, izdala UE Ljubljana.
gnd-62843

Jezeršek Katarina, Žlebe 3/b, Medvode, pot-
ni list, št. BA 998433, izdala UE Ljubljana.
gne-62842

Jovanović Stanko, Bezje 10, Kranjska Gora,
potni list, št. BA 708919, izdala UE Jesenice.
gni-62688

Jug Milan, Agrokombinatska cesta 6/c, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 717510, izdala UE Ljub-
ljana. gne-62942

Junuzović Nisvet, Cesta komandanta Stane-
ta 30, Medvode, potni list, št. AA 977009, izda-
la UE Ljubljana. gny-62872

Kaučič Zlatko, Ljubljanska 52, Rače, potni
list, št. BA 282942. gnq-62730

Kavčič Monika, Žagarjeva 13, Tolmin, potni
list, št. BA 939391. gnw-63074

Klanjšček Branko, Med ogradami 15, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
91171, izdala UE Nova Gorica. gno-62932

Klanjšček Dubrovka, Med ogradami 15, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19203, izdala UE Nova Gorica. gnl-62935

Klarič Mojca, Zg. Škofije 75, Škofije, potni
list, št. BA 359419. gnn-63083

Kocjančič Jožefa, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 598250, izdala UE Ljublja-
na. gnd-62768

Kojadinovič Dragan, Plešičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 902454, izdala UE Ljubljana.
gno-62807

Kosaber Željko, Ulica Kozjanskega odreda
87/a, Šentjur, potni list, št. AA 130549.
gnu-62776

Kovačević Simo, Cesta 30. avgusta 5, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 884750, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-62793

Krajnc Anton, Hrenca 1, Maribor, potni list,
št. BA 99415. gnc-62694

Kužnik Barbara, Železno 4, Dobrnič, potni
list, št. BA 867621, izdala UE Trebnje.
gnz-62796

Laković Zlatko, Peričeva 54, Ljubljana, potni
list, št. AA 680306, izdala UE Ljubljana.
gnp-63056

Lemeš Sanela, Bohinjska Bela 121, Bled,
potni list, št. BA 882054, izdala UE Radovljica.
gnt-63052

Lipovec Maja, Tržna ulica 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 617290, izdala UE Ljubljana.
gnr-62704

List Igor, Pod jelšami 5, Ljubljana, potni list,
št. BA 720994, izdala UE Ljubljana. gnr-62854

Luin Elvira, Cankarjeva 76, Nova Gorica, pot-
ni list, št. AA 350216, izdala UE Nova Gorica.
gnt-63077

Mahajnc Ana, Cesta zmage 92, Maribor, pot-
ni list, št. AA 242818. gnd-62693

Marn Matjaž, Trinkova ulica 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 738665, izdala UE Ljubljana.
gns-62953

Mehikić Darko, Krivec 1, Ljubljana, potni list,
št. BA 813738, izdala UE Ljubljana. gnc-63044

Mehikić Mojca, Krivec 1, Ljubljana, potni list,
št. BA 558307, izdala UE Ljubljana. gnz-63046

Mesojedec Zvonko, Kompolje 5, Boštanj,
potni list, št. BA 475785, izdala UE Sevnica.
gny-62822

Miklavčič Pavel, Beškova 2, Koper – Capo-
distria, potni list, št. AA 483544. gnu-63076

Mulalić Amir, Srobotnik pri Velikih Laščah
12, Velike Lašče, potni list, št. BA 883720,
izdala UE Ljubljana. gnc-62794

Osolnik Jožica, Suha 16, Škofja Loka, potni
list, št. AA 331066. gny-63022

Osredkar Karmen, Stantetova ulica 9, Vele-
nje, potni list, št. BA 979318, izdala UE Velenje.
gnf-62816

Ovčar Milan, Na Lipico 3, Šentjur, potni list,
št. BA 53677, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-62904

Pahor Božidar, Opatje selo 64, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 5296, izdala UE
Nova Gorica. gnn-62808

Pahor Elena, Opatje selo 64, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 106450, izdala UE
Nova Gorica. gnk-62811

Pahor Marija, Opatje selo 64, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 128118, izdala UE
Nova Gorica. gnj-62812

Pahor Vasja, Opatje selo 64, Miren, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 130692, izdala UE
Nova Gorica. gnl-62810

Pavlič Damijan Saša, Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 414391, izdala UE
Ljubljana. gnq-63055

Pavlovec Ljuba, Glinškova ploščad 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 879172, izdala UE Ljub-
ljana. gny-62801

Penšek Slivar Tatjana, Pot za Brdom 1, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 563338, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-63041

Pižent Ženja, Goriška cesta 2, Vipava, potni
list, št. BA 245250, izdala UE Ajdovšina.
gns-62928

Pleško Aleksandra, Vožarski pot 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 853035, izdala UE Ljublja-
na. gnj-63062

Plut Robert, Polje, Cesta XXVI/10, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. AA 871474, izdala UE
Ljubljana. gnq-62934

Popović Stojan, Polanškova ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. AA 76764, izdala UE Ljubljana.
gnu-62976

Popović Tatjana, Stara Vrhnika 45/a, Vrhni-
ka, potni list, št. BA 847362, izdala UE Vrhnika.
gni-63063

Pribaz Emilija, Korte 100/a, Izola – Isola,
potni list, št. AA 507271, izdala UE Izola.
gnz-62721

Pšeničnik Marjana, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, potni list, št. AA 579577, izdala UE
Domžale. gne-63092

Purčelanović Manuel, Rojčeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 998632, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-63039

Radšel Ina, Gubčeva 3, Slovenj Gradec, pot-
ni list, št. BA 807988, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gns-63078

Ribič Hlebec Irena, Dolnja Počehova 36/a,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 628957.
m-1472

Sajili Azra, Canakarjev drevored 10, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 141378,
izdala UE Koper. gnz-62921

Sambol Peter, Kovinarska ulica 1/c, Krško,
potni list, št. BA 609112, izdala UE Krško.
gno-63057

Stojanović Dragan, Polje, Cesta VI/22, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 636820, izdala UE
Ljubljana. gnw-63028

Stojanović Mladen, Polje, Cesta VI/22, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 719731, izdala UE
Ljubljana. gnu-63030

Stojanović Suzana, Runkova ulica 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 557326, izdala UE Ljublja-
na. gnh-62739

Suhadolc Jaka, Kreljeva ulica 9, Vipava, pot-
ni list, št. BA 720022, izdala UE Ajdovščina.
gnv-62925

Svetlin Anton, Podgorje 58/b, Kamnik, potni
list, št. AA 377293, izdala UE Kamnik.
gnk-62740

Šabič Elvir, Krožna cesta 8, Koper – Capo-
distria, potni list, št. BA 400899, izdala UE Ko-
per. gnp-62806

Šumak Andrej, Grossmanova ulica 8, Ljuto-
mer, potni list, št. AA 134473, izdala UE Ljuto-
mer. gnq-63080

Tovornik Marjan, Podgrad 32, Šentjur, potni
list, št. BA 580297, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-63058

Udrih Samo, Šempeter 127, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. BA 705875.
gnl-62910

Vegan Janez, Ulica bratov Babnik 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 797634, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-62795

Verbič Zdravko, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 524549, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-63024

Verstovšek Marjan, Mali vrh 1, Globoko, pot-
ni list, št. BA 385373, izdala UE Brežice.
gnt-62702

Zagmajster Magda, Poljče 26, Begunje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 527961, izdala
UE Radovljica. gnq-62905

Zupančič Marjan, Povšetova ulica 20, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 171810, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-62675

Zupančič Tina, Vrtača 13, Ljubljana, potni
list, št. BA 844700, izdala UE Ljubljana.
gnh-62914

Žnidarič Vida, Rački vrh 9/b, Radenci, potni
list, št. BA 739826, izdala UE Gornja Radgona.
gne-62967

Žnidaršič Damjan, Apihova 16, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 930901, izdala UE Ljubljana.
gnu-62901

Osebne izkaznice

Abramović Ana, Vodovodna cesta 17/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 717673.
gns-62878

Anderle Mandžić Slađana, Jermanka 29,
Bled, osebno izkaznico, št. 321910.
gnb-62845

Baloh Peter, Zgornji Tuhinj 4/a, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 175761. gnw-62949

Bermanec Marko, Gospodinjska ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 941446.
gng-62940

Biček Danijela, Podgorje 4, Apače, osebno
izkaznico, št. 253001. gnw-62724

Blažič Majda, Šalek 84, Velenje, osebno iz-
kaznico, št. 909288. gnc-62819
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Bukovec Dušan, Zaloška cesta 216, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 692429. gnd-63018

Cigale Mirko, Šentjanž 65, Rečica ob Savi-
nji, osebno izkaznico, št. 188501. gns-62703

Čajič Robert, Prečna pot 7, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 640404. gnt-62727

Dobravec Vera, Miren 157, Miren, osebno
izkaznico, št. 127767. gnd-63068

Dokić Radojka, Gospodinjska ulica 27, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 941441. gni-62938

Dolar Nina, Rimska cesta 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 133375. gnj-63037

Dornik Robert, Pod goro 4/b, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 346713. gnh-62689

Dragan Jernej, Bogneča vas 12, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 355551. gnt-62802

Drexler Avgustina, Smetanova 40, Maribor,
osebno izkaznico, št. 47102. gno-62882

Duga Emil, Kovinarska 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 6360. gnt-62902

Dvoršak Irena, Hrušica 110, Hrušica, oseb-
no izkaznico, št. 802024. gny-63047

Erzar Alojzija, Stara cesta 32, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 91659.
gno-63082

Esih Marja, Pustike 21, Pristava pri Mestinju,
osebno izkaznico, št. 231135. gnz-62771

Ferenz Marija, Einspielerjeva 5/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 484852. gny-62797

Gajžler Elizabeta, Regentova ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 249623. gnk-62961

Gašpar Matija, Zgornje Škofije 70/e, Škofi-
je, osebno izkaznico, št. 396285. gnv-62725

Glas Marko, Cesta I. 27, Velenje, osebno
izkaznico, št. 652062. gnx-62698

Glibe Stanislav, Krška vas 53, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 25282. gno-62832

Globokar Helena, Jakčeva 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 38654. gnt-63027

Godec Franc, Tomšičeva 9, Slovenska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 571037.
gno-62682

Goričan Katja, Ulica kneza Koclja 37, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 266581. gnl-62685

Grahek Sabina, Posavskega 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 88561. gnh-63089

Gruden Igor, Kanalski Lom 17, Most na So-
či, osebno izkaznico, št. 842937. gng-63065

Halavač Robert, Kosmačeva 42, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 130881.
gnc-62894

Hribar Primož, Dolenska cesta 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 377947. gnj-62687

Jagodič Jožef, Lemberg 29, Podplat, oseb-
no izkaznico, št. 553784. gno-63007

Jarc Peter Pavel, Gorišče 20, Litija, osebno
izkaznico, št. 400195. gnn-62708

Juvan Barbara, Zgornje Stranje 9, Stahovi-
ca, osebno izkaznico, št. 273402. gnl-63010

Keblič Robert, Selski vrh 5, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 401582.
gnn-62683

Klarič Jože, Martinčeva 34, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 357238. gnl-62660

Klevže Marko, Majcigerjeva 1, Maribor,
osebno izkaznico, št. 218857. gnx-62898

Klun Franc, Prešernova 8, Trzin, osebno iz-
kaznico, št. 178757. gnz-62946

Kocjančič Jožefa, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 892235. gnc-62769

Kodarin Alenka, Sv. Anton, Karaliči 20, Po-
begi, osebno izkaznico, št. 287084.
gnc-62919

Kompara Petra, Ustje 3/a, Ajdovščina, oseb-
no izkaznico, št. 441234. gnr-62829

Kopač Štefan, Kernova cesta 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 303260. gnc-62719

Korez Bojan, Dobrina 7, Žetale, osebno iz-
kaznico, št. 710261. gnb-63070

Košir Katja, Perčeva 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 248593. gnm-62809

Košir Zupan Zora, Cesta revolucije 2/b, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 134269.
gnq-62805

Kozlevčar Urška, Kumerdejeva 2, Bled,
osebno izkaznico, št. 757114. gnm-62709

Krajnc Sašo, Gorkega 23, Maribor, osebno
izkaznico, št. 787296. gnm-62684

Kranjec Ivan, Cilenškova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 460968. gnq-62705

Kunstelj Rudolf, Zalaznikova ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 492081. gnl-62885

Kutlačić Goran, Polje, Cesta VI/28, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 203798.
gnb-62820

Kvržić Božo, Marčenkova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 490111. gnm-62909

Lukačič Karel, Mlinska pot 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 565930. gnw-62678

Maček Marinka, Lepodvorska 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 741606. gni-62838

Mahajnc Ana, Cesta zmage 92, Maribor,
osebno izkaznico, št. 562661. gne-62692

Malnar Robert, Potočna ulica 3, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 325166. gni-62663

Maver Jožefa, Soteška pot 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 381065. gnk-62786

Mazelj Erna, Teharska 14, Celje, osebno
izkaznico, št. 406986. gnk-62886

Mazovec Dejan, Bregarjeva 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 124124. gnx-63073

Meglič Helena, Cesta 1. maja 26/a, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 584041. gnf-62916

Mehikić Darko, Krivec 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 228514. gnd-63043

Mirnik Lara Maja, Medno 63, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 257662. gnf-62716

Mladenović Branimir, Kopališka 8/c, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 33677. gnd-62943

Močilnikar Peter, Dunajska 356, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 223587. gnl-62635

Mošnik Marjetka, Špitalič 44, Motnik, oseb-
no izkaznico, št. 484635. gny-62947

Mulič Branko, Cankarjeva ulica 29, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 735756. gne-62792

Murić Halima, Ižanska cesta 398, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83345. gnk-62936

Omerović Mevludin, Dunajska 103, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 160637. gnq-62855

Pavlin Milena, Štembalova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 36947. gns-63053

Perkič Dejan, Zbiljska cesta 2, Medvode,
osebno izkaznico, št. 357796. gnu-62926

Petrić Nenad, Klemenova 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 760185. gns-62803

Pintar Cvetka, Praprotno 12, Selca, osebno
izkaznico, št. 532782. gnp-63006

Pirkovič Josip, Meljska cesta 90, Maribor,
osebno izkaznico, št. 421503. gnm-62884

Plazl Bor, Šmarška cesta 28, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 403379. gnd-62818

Podlinšek Dušan, Leška cesta 5/a, Mežica,
osebno izkaznico, št. 281271. gnp-62831

Potisk Angela, Lipoglav 92, Loče pri Poljča-
nah, osebno izkaznico, št. 240775. gnn-62883

Pučko Marjan, Bevkova 9, Žalec, osebno
izkaznico, št. 757466. gnt-62777

Pureber Milan, Kandijska 30, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 351764. gny-62722

Ravnikar Ana, Sneberska cesta 20/f, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 538174.
gnc-62644

Robas Robert, Spodnje Pirniče 21, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 728757. gnl-62735

Sankovič Stanko, Štrekljeva 58, Maribor,
osebno izkaznico, št. 368276. gnf-62966

Sedeljšak Kristina, Špitalič 27, Motnik, oseb-
no izkaznico, št. 646081. gnu-62951

Sekulovski Lina, Mestne njive 3, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 880296. gne-63067

Senekovič Jože, Na Fari 16, Prevalje, oseb-
no izkaznico, št. 706231. gnm-63084

Simončič Ana, Tuga Vidmarja 6, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 117241. gnz-62821

Sinani Anes, Prečna 3, Piran – Pirano, oseb-
no izkaznico, št. 369515. gnh-62918

Smole Janez, Ig 129/a, Ig, osebno izkazni-
co, št. 781219. gnz-63071

Sternad Petra, Cesta Tončke Čeč 58, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 261934.
gnw-62849

Stvarnik Jožef, Topolšica 202/a, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 198168. gny-62772

Šavli Matjaž, Ob hribu 9, Vodice, osebno
izkaznico, št. 393891. gnk-63036

Šega Kristina, Parmova 4/a, Domžale, oseb-
no izkaznico, št. 679124. gnp-62906

Šmalc Marija Angela, Drska 43, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 133532. gnb-62920

Štrukelj Breda, Knezova 26, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 794998. gnt-62952

Šuštar Tanja, Novokračine 31, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 175689. gnb-62970

Terbovc Marija, Radež 31, Loka pri Zidanem
Mostu, osebno izkaznico, št. 115016.
gnd-62968

Terčelj Bogdan, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 307505. gnj-62837

Tomažič Štefan, Vrhpolje 62, Vipava, oseb-
no izkaznico, št. 208309. gnq-62830

Tominec Iztok, Polhov Gradec 164, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 342191.
gnh-62714

Uršič Tatjana, Jakšičeva 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 158132. gng-62790

Vidaković Robert, Vojkova ulica 11, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 158406. gnn-62908

Vidmar Tatjana, Gradnikove brigade 29, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 245441.
gnl-63085

Vrhunc Peter, Za mostičkom 7, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 473579. gno-63032

Vrtovec Metka, Gojače 47, Črniče, osebno
izkaznico, št. 605531. gnp-62931

Vukadin Patricija, Goče 87, Vipava, osebno
izkaznico, št. 323918. gne-62917

Zalokar Vesna, Vopovlje 1, Cerklje na Go-
renjskem, osebno izkaznico, št. 419143.
gni-62963

Zovko Vinko, Reboljeva ulica 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 201376. gnl-63060

Zupančič Marjan, Povšetova ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 790458.
gnu-62676

Žagar Ivan, Ulica IX. korpusa 106, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 795279. gns-62728

Vozniška dovoljenja

Agrež Urška, Na zelenici 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 45459. gnc-62744

Arnuš Borut, Polje, Cesta V/9, Ljubljana-Po-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328726, reg. št. 179967, izdala UE Ljublja-
na. gnr-63004

Bači Damjan, Kamovci 8, Dobrovnik – Do-
bronak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
14848. gnv-63075

Baloh Peter, Zgornji Tuhinj 4/a, Laze v Tuhi-
nju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22072,
izdala UE Kamnik. gnv-62950

Batič Irenej, Šempas 165/a, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41797, izdala
UE Nova Gorica. gnf-62666

Benedetič Andrej, Hum 5, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 43477, izdala UE Nova
gorica. gnf-62991

Bizjak Barbara, Gorjanska cesta 5, Kosta-
njevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16494. gnk-63011
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Boncelj Primož, Dolenčeva pot 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51247, reg.
št. 860, izdala UE Kranj. gnc-62844

Brilej Angelca, Pečovlje 6, Štore, vozniško
dovoljenje, št. S 374087, reg. št. 19664.
gnm-63059

Bržan Matej, Pahorjeva 26, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
40246. gne-62671

Bukovec Dušan, Zaloška cesta 216, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135334, reg. št. 10030, izdala UE Ljubljana.
gne-63017

Burja Boštjan, Šutna 23, Podbočje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15762.
gnl-62960

Bužinel Katja, Plešivo 37/a, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28387,
izdala UE Nova Gorica. gng-62865

Cerar Albin, Trata 20, Radomlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1347987, reg.
št. 30105, izdala UE Domžale. gnt-63002

Cimerman Igor, Naklo 4, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6841, izdala UE
Logatec. gni-62913

Cvahte Urška, Vojkova 14, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 31673. gnq-62734

Černela Kristijan, Gornji Lakoš 68, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16022, izdala UE Lendava. gnr-62729

Černjak Anton, Društvena ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 245860,
reg. št. 13838, izdala UE Ljubljana. gni-63013

Česnik Marjan, Dol. Košana 42, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6227, iz-
dala UE Postojna. gnh-62993

Čurović Luka, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1504397,
reg. št. 246226, izdala UE Ljubljana.
gnu-63051

Dečman Katarina, Cesta Kozjanskega odre-
da 47, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9591, izdala UE Šentjur pri Celju. gng-62965

Dobravec Vera, Miren 157, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 44391, izdala UE No-
va Gorica. gnj-62987

Dokić Radojka, Gospodinjska ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211756, reg. št. 220682, izdala UE Ljublja-
na. gnl-62939

Dornik Robert, Pod goro 4/b, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 13078.
gng-62690

Đogić Dijana, Podvozna pot 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810784,
reg. št. 197549, izdala UE Ljubljana. gnf-62741

Faganelj Egon, Gradnikove brigade 31, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
30488, izdala UE Nova Gorica. gnr-62954

Fartek Andrej, Gornji Slaveči 43, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 27855. gnh-62989

Franca Šefčet, Voljčeva cesta 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16177, iz-
dala UE Vrhnika. gne-62696

Franjga Rok, Knafljev trg 3, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 8054, izdala UE
Ribnica. gnu-62851

Furman Andreja, Potrčeva 2, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 910565, reg.
št. 35550, izdala UE Maribor. m-1462

Golčman Marjeta, Kovinarska 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 746287, reg. št. 12117.
gnm-62959

Gorenc Tina, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012731,
reg. št. 204267, izdala UE Ljubljana.
gnw-62899

Gradišar Cvetko, Seidlova 24, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
922923, reg. št. 3464, izdala UE Sevnica.
gnx-62652

Grahović Husein, Velika Kladuša, Velika Kla-
duša, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1482451, reg. št. 240924, izdala UE Ljublja-
na. gnq-62780

Greganović Branko, Kotnikova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931466, reg. št. 168432, izdala UE Ljubljana.
gnp-63081

Gregorič Darko, Sv. Anton, Ravne 15, Po-
begi, vozniško dovoljenje, št. 1470. gnp-62656

Grozde Zdenka, Ljubljanska cesta 105/a,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1328423, reg. št. 189944, izdala UE Ljublja-
na. gnp-62956

Hasanović Sian, Ulica bratov Učakar 90,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488635, reg. št. 218957, izdala UE Ljublja-
na. gng-62890

Hočevar Andrej, Himje 24, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 27855, izdala UE
Novo mesto. gnw-62653

Horvat Stanislav, Srednja Bistrica 35/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 5352, izdala UE Lendava. gns-62732

Hribar Helena, Zaboršt pri Dolu 13/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768915, reg. št. 198116, izdala UE Ljubljana.
gnb-62945

Hrovat Robert, Meljska cesta 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 873474,
reg. št. 108666. m-1457

Jagodič Robert, Prešna Loka 14/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1293626. gnb-63045

Jarc Peter Pavel, Gorišče 20, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1432888, izdala
UE Litija. gno-62707

Jeraj Rok, Jegriše 2, Vodice, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1193051, reg. št. 220528,
izdala UE Ljubljana. gnf-63066

Jerebič Matej, Golišče 9, Kresnice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198518, izda-
la UE Litija. gnd-62893

Junuzović Nisvet, Cesta komandanta Stane-
ta 30, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352879, reg. št. 149978, izdala UE
Ljubljana. gnz-62871

Juvan Barbara, Zgornje Stranje 9, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20000,
izdala UE Kamnik. gnm-63009

Juvan Peter, Partizanska pot 11, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 108891,
izdala UE Litija. gnv-62700

Kadunc Peter, Triglavska cesta 13/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1080506,
reg. št. 20639, izdala UE Radovljica.
gnm-62634

Kalauz Milan, Krožna cesta 10, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št.
22585, izdala UE Koper. gnn-63008

Kapun Hinko, Vrhole pri Slovenskih Konjicah
17, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11592. gni-62988

Kapun Stanislav, Mirna 14, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 34443. gnw-62649

Kekec Maks, Mežanova 16, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 41461, izdala UE
Ptuj. gnm-62784

Kleč Ljuba, Mislinjska dobrava 131, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4261, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-62680

Klinar Roman, Titova 95, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. S 00301755, izdala UE Jeseni-
ce. gnc-62648

Kocjančič Damjan, Strma pot 4, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39706,
izdala UE Nova Gorica. gnh-62864

Kocjančič Jožefa, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849425, reg. št. 76947, izdala UE Ljubljana.
gne-62767

Kodrič Jože, Šutna 14, Podbočje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 17293, izdala UE
Krško. gnj-62887

Kogelnik Aleš, Koroška cesta 16, Radlje ob
Dravi, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 67/2001. gnn-62958

Kogoj Stanislav, Na hribu 19/a, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1489, izdala UE Nova Gorica. gne-62667

Kokol Danica, Gornji Dolič 78, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4654, izdala
UE Slovenj Gradec. gnb-62999

Kolar Jasmina, Stanska 7, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290621, reg. št.
115041, izdala UE Maribor. m-1460

Kopač Štefan, Kernova cesta 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1327995, reg. št. 213743, izdala UE Ljublja-
na. gnd-62718

Košir Zupan Zora, Cesta revolucije 2/b, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1508558, izdala UE Jesenice. gnr-62804

Kovačec Janez, Kadrenci 1, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 618343,
reg. št. 8329, izdala UE Lenart. m-1453

Krabs Franci, Strojna 4, Ravne na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15955, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnj-62862

Kramarič Uroš, Ulica Pod Smreko 15, Čem-
šenik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11469, izdala UE Černomelj. gnr-63079

Krof Valentina, Javornik 28, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17130,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnw-62924

Krstić Marko, Stara gora 5, Šentilj v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11167,
izdala UE Pesnica. m-1454

Kurent Andrej, Bratovševa ploščad 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372279, reg. št. 8745, izdala UE Ljubljana.
gnr-62879

Kusterle Jernej, Cankarjeva 34, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39541,
izdala UE Nova Gorica. gnd-62668

Lačen Miroslav, Meglova pot 2/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13367, izdala
UE Ptuj. gnb-62995

Lamut Zlatka, Gabrovlje 9, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8815. gnk-62861

Lazar Marlen, Oktobrske revolucije 10/a,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11234, izdala UE Izola. gnn-62658

Lejić Zoran, Zatišje 6, Celje, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1048242, reg. št. 42225.
gng-63090

Lipuš Dušan, Razvanjska cesta 111, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1128499, reg. št. 110699, izdala UE Maribor.
m-1463

Mahmutović Fikret, Bošamarin 35, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45588, izdala UE Koper. gnj-62941

Malnar Robert, Potočna ulica 3, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1393255,
reg. št. 35161, izdala UE Domžale. gnj-62662

Marciuš Sonja, Malija 19, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3260, izdala
UE Izola. gne-62992

Marjanovič Ivica, Ljubljanska cesta 8, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12457,
izdala UE Kočevje. gni-62863

Matečko Josip, Čečovje 37/b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9372, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-62990

Matičič Dejan, Frankopanska ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1104380, reg. št. 213443, izdala UE Ljublja-
na. gnm-63034

Medjimurec Daniel, Ulica Nadgoriških bor-
cev 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 212532, reg. št. 185081, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-62860

Mehikić Darko, Krivec 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266222, reg. št.
217481, izdala UE Ljubljana. gne-63042

Mešiček Špela, Prule 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1298525, reg. št.
226018, izdala UE Ljubljana. gnh-63014

Meško Ivanka, Viška cesta 67, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1191298,
reg. št. 159389, izdala UE Ljubljana.
gnx-63048

Mikulin Primož, Medana 14/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gng-62665

Milovanovič Dejan, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1065205, reg. št. 184925, izdala UE Ljublja-
na. gnt-62977

Mošnik Marjetka, Špitalič 44, Motnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. FBGH, št. 21914, izdala
UE Kamnik. gnx-62948

Murić Halima, Ižanska cesta 398/d, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
595300, reg. št. 196514, izdala UE Ljubljana.
gnk-62669

Musar Vera, Veluščkova 4, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3621, izdala UE
Izola. gno-62657

Nahtigal Neva, Staretova ulica 17/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194429,
reg. št. 49124, izdala UE Kranj. gnl-62710

Nerad Aleš, Radizel, Sončna pot 11, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1443370, reg. št. 108248, izdala UE Maribor.
m-1465

Novak Metod, V Zalar 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1076695, reg.
št. 135745, izdala UE Ljubljana. gny-62897

Ogradi Ferdinand, Latkova vas 156, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 674588,
izdala UE Žalec. gnx-62773

Pajenk Ivana, Črnova 5/a, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1256982, izdala UE
Žalec. gnj-63087

Panič Dragan, Kolodvorska 5, Kozina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16451.
gno-62782

Pavlovec Ljuba, Glinškova ploščad 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366281, reg. št. 234202, izdala UE Ljublja-
na. gnv-62800

Pehnec Andreja, Strossmayerjeva 32/a, Ma-
ribor, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 801225, reg. št. 73351. m-1458

Penšek Slivar Tatjana, Pot za Brdom 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
562626, reg. št. 5292, izdala UE Velenje.
gnx-62798

Petrović Javorka, Pokopališka 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1351232,
reg. št. 229456, izdala UE Ljubljana.
gnz-63021

Pintar Boris, Vašče 5, Radovljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 868748, reg. št.
15962. gnc-62994

Pirman Alenka, Šarhova ulica 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1077292,
reg. št. 124915, izdala UE Ljubljana.
gnw-62774

Pižent Suhadolc Ženja, Goriška cesta 2, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784543, reg. št. 14395, izdala UE Ajdovščina.
gnr-62929

Plaz Dimitrij, Lenartova ulica 9, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17363, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnv-62650

Podbevšek Sebastjan, Kuharjeva 1, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700663,
reg. št. 22045, izdala UE Domžale. gne-62742

Podlesnik Anja, Primož 41, Ljubno ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 9275,
izdala UE Mozirje. gnl-62835

Polanc Roman, N.A. Kaple 6/a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4727, izdala
UE Hrastnik. gnn-62783

Polenšak Milan, Kozjak 80/b, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9023,
izdala UE Pesnica. m-1464

Popov Ilija, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 412563,
reg. št. 13559, izdala UE Ljubljana. gnv-63000

Popović Stojan, Polanškova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135501, reg. št. 125254, izdala UE Ljublja-
na. gnv-62975

Potesk Janko, Kočno ob Ložnici 27, Lapor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22701.
gni-63038

Potočnik Anton, Zagrad 16, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13114, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl-62785

Potočnik Milan, Planina 2, Planina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8667, izdala UE Po-
stojna. gne-62867

Povše Anton, Goriška vas 1, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 18685, izdala
UE Novo mesto. gnx-62998

Poznič Veronika, Šokat 22, Gornji grad, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1719, izdala
UE Mozirje. gnn-62733

Pranič Dalibor, Srebrničeva 11, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BC, št.
42399. gnq-62655

Primc Andrej, Velika Bukovica 5/b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9579, izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-62870

Pristovnik Tibor, Na otoku 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43395. gnb-62745

Prpič Milan, Mrharjeva ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 145111,
reg. št. 534, izdala UE Ljubljana. gno-62907

Raičević Uroš, Komacova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932465,
reg. št. 179598, izdala UE Ljubljana.
gnu-62701

Rakovnik Aleš, Križevec 50, Stranice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10847, izdala UE
Slovenske Konjice. gnm-62659

Ribič Hlebec Irena, Dolnja Počehova 36/a,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2980, izdala UE Pesnica. m-1471

Robas Robert, Spodnje Pirniče 21, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731812, reg. št. 196914, izdala UE Ljubljana.
gns-62736

Rotar Boštjan, Cerkniška ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1525648,
reg. št. 246908, izdala UE Ljubljana. gni-62888

Rudolf Gregor, Spodnji trg 26, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9230, izda-
la UE Radlje ob Dravi. gnx-62973

Sandić Božica, Ulica bratov Greifov 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
371282, reg. št. 62137, izdala UE Maribor.
m-1461

Sevčnikar Jure, Velesovo 66, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1347875, reg. št. 31395. gnp-62681

Simčič Damijan, Vipavska cesta 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
24832, izdala UE Nova Gorica. gnf-62866

Simeunović Dragan, Trnovska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934698, reg. št. 140875, izdala UE Ljubljana.
gnn-63033

Skušek Rok, Zidani most 95, Zidani Most,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1059886,
izdala UE Laško. gnz-62971

Slana Aleš, Anželova 14, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. 37952, izdala UE
Ptuj. gny-62997

Slapernik Anton, Ulica Borisa Kalina 14, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17453,
izdala UE Nova Gorica. gnm-62859

Slivnik Sebastijan, Sp. Gorje 131, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1469337, reg. št. 19047. gnl-62985

Smolnikar Tomislav, Molkova pot 21, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12393,
izdala UE Kamnik. gnw-62799

Sobočan David, Kraigherjeva 6/c, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283280, reg. št. 28171, izdala UE Velenje.
gnk-62911

Suhadolc Jaka, Kreljeva ulica 9, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297864, reg. št. 228003, izdala UE Ljublja-
na. gnt-62927

Sušnik Tjaša, Gogalova ulica 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194216, reg. št. 48653, izdala UE Kranj.
gni-62813

Svetek Boštjan, Polje, Cesta VI/24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1488910, reg. št. 206932, izdala UE Ljublja-
na. gnq-62880

Šavli Matej, Franca Baliča 6, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44252, izdala UE Nova Gorica. gng-62915

Šavli Matjaž, Ob hribu 9, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1487616, reg.
št. 198838, izdala UE Ljubljana. gns-62828

Šeruga Lidija, Kapca 118, Lendava – Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14559, izdala UE Lendava. gnc-62969

Šikman Gregor, Pivola 23/a, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1492281, reg.
št. 119694, izdala UE Maribor. m-1467

Škarja Marjeta, Dolenjska cesta 45/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1364636, reg. št. 205728, izdala UE Ljub-
ljana. gns-62853

Šolar Ivanka, Dražgoše 36, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9638, izdala
UE Škofja Loka. gnv-62775

Štokovnik Jožef, Gotovlje 155/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
452592, izdala UE Žalec. gny-62972

Štrukelj Zdenka, Tovarniška 3/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. S 1181698, reg.
št. 15384. gnz-62996

Tavčar Irena, Spodnja Luša 5, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28800, izdala
UE Škofja Loka. gnh-62664

Teržan Tomaž, Rudarska 2/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7252, iz-
dala UE Trbovlje. gnr-62679

Tkalec Martin, Mahovnik 20/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3986,
izdala UE Kočevje. gnd-62743

Tominec Iztok, Polhov Gradec 164, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1368062, reg. št. 234802, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-62713

Učakar Brane, Zg. Hotič 25, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 995599,
izdala UE Litija. gne-62817

Vengust David, Brezovica 17, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 820169,
reg. št. 17705. gnm-62984

Veseli Sadri, Zvezna 1, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 19062. gnu-62651

Vuk Jožef, Trebče 89, Bistrica ob Sotli,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19758, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gni-63088

Zelnik Janko, NHM 23, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1528466, reg.
št. 11348. gnr-63054

Zupančič Marjan, Povšetova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487948, reg. št. 132654, izdala UE Ljublja-
na. gnt-62677

Živković Radomir, Stara vas 4/a, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
3566, izdala UE Postojna. gnc-62944
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Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper, po-
slovna enota Maribor, preklicuje zelene karte št.
0745732, 0698468, 0733051, 0733056.
Ob-53792

Đukelič Predrag, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. 823188, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnp-62981

Hodžić Ismet, Dolenjska cesta 21, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101401555, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-62770

Koprima d.o.o. Ljubljana preklicuje zavaro-
valne police Zavarovalnice Slovenica d.d., Ljub-
ljana:

1/Police za zavarovanje avtomobilske odgo-
vornosti št.:

254791, 254792, 254793, 254794,
275133, 275134, 275135, 275301,
275302, 275303, 275304, 275305,
275306, 254741, 254742, 254743,
254744, 254748, 254749, 254750,
254751, 254752, 271914, 271915,
254684, 254681, 254682, 254683,
254685, 254686, 254687, 254688,
254689, 254690, 254691, 254692,
254693, 254694, 273443, 273444,
273445, 273446, 273447, 273448,
273449, 273450, 273451, 273547,
273548, 273549, 273550, 273551,
273552, 273553, 273554, 273555,
273556, 273557, 273558, 273559,
273560, 316401, 316402, 316403,
316404, 316405, 316406, 316407,
316408, 316409, 271811, 271813,
271814, 320171, 320172, 320173,
345570, 345573, 345574, 254817,
254819, 254820, 254821, 254822,
345593, 254700, 345575, 271806,
271807, 271932, 275152, 273452,
273453, 273454, 273455, 273456,
273457, 273458, 273459, 275150.

2/Police za zavarovanje avtomobilskega ka-
ska št.:
0035371, 0035372, 0035374, 0035375,
0035358, 0035359, 0035360, 0035361,
0035362, 0035317, 0035318, 0035319,
0035320, 0035321, 0035322, 0035495,
0035496, 0035497, 0035498, 0035499,
0035500, 0037026, 0037027, 0037028,
0037029, 0037030, 0035433, 0035434,
0035435, 0035390, 0035391, 0035392,
0035393, 0035444, 0037376, 0035482,
0035483. Ob-53789

Novak Ivan, Gabrnik 21, Juršinci, zavaroval-
no polico, št. 344432, izdala zavarovalnica Slo-
venica. m-1466

Pangršič Mitja, Gunceljska cesta 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101411734, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-62691

Uhelj Leander, Ulica 1. maja 3/a, Postojna,
zavarovalno polico, št. 0841081. gns-63003

Spričevala

Balažinec Marina, Dolinska cesta 50/h, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Piran.
gnu-62876

Bremec Branko, Cesta maršala Tita 62, Je-
senice, spričevalo 4. letnika Upravno adminis-
trativne šole, izdano leta 1980. gnj-62937

Dimitrijević Bojan, Andreja Kmarja 37, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednja šola za turi-
zem in gostinstvo Ljubljana, izdano leta 1995.
gnw-63049

Dimitrijević Dominik, Reška ulica 35, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesar-
ske šole, izdano leta 1995. gnj-63012

Dominko Natalija, Kidričeva 5, Lendava –
Lendva, spričevalo 3. in 4. letnika Dvojezične
srednje ekonomske, kovinarske in pedagoške
šole, izdano leta 1993 in 1994. gnw-62874

Dulmin Sandra, Tkalska ulica 27, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998, izdano na ime Kirbus Sandra.
gnd-63072

Fedran Darija, Gladomes 9, Zgornja Ložni-
ca, indeks, št. 81417366, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gnk-62661

Fedran Darija, Gladomes 9, Zgornja Ložni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Maribor, smer ekonomsko komer-
cialni tehnik, št. 89, izdano 24. 6. 1992 v Mari-
boru. gnf-62841

Gabrovac Rade, Celjska cesta 51, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Celju. gnh-62964

Gale Borut, Pod gozdom, cesta II/2, Gro-
suplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehniške šole Ljubljana, št. II/485, izda-
no 27. 1. 1993. gnq-62930

Gozvoda Andrej, Jedinščica 39, Novo me-
sto – Krka, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
in zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta
1993, 1994, 1995 in 1996. gno-63061

Jančigaj Špela, Čopova ulica 7, Dob, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 1995. gnb-62670

Koren Danijel, Radenski vrh 1/a, Radenci,
indeks, št. 93486801, izdala FER Maribor.
m-1468

Magyar Karmen, Podjavorškova 13, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu PŠC, Gimnazije
pedagoške smeri Celje, št. 35, izdano 25. 6.
1976. gnh-62789

Markežič Nevenka, Babiči 41/g, Marezige,
diplomo Srednje ekonomske in družboslovne
šole Koper, izdana 21. 6. 1985 na ime Primožič
Nevenka. gnx-63023

Oblak Danijel, Gradišče 16, Vrhnika, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta
2000. gnf-63016

Pavlija Viktorija, Trubarjeva 42, Piran – Pira-
no, spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2000/01. gnd-62643

Peruš Damijan, Mariborska cesta 35/b, Dra-
vograd, obvestilo o uspehu pri maturi št. 844,
izdala Gimnazija Ravne na Koroškem, dne
26.7.1999. gnp-62706

Petrač Andrej, Slomškova 33, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo II. gimnazije Miloša Zidanška v Mari-
boru, izdano leta 1977 do 1980. gnn-62933

Pšeničnik Goran, Veliki Obrež 26/a, Dobo-
va, spričevalo 2. letnika Srednje elektrotehnične
šole Krško, izdano leta 2000. gng-62840

Šarčevič Jasna, Šmarska cesta 32/c, Koper
– Capodistria, letno spričevalo Srednje gostin-
ske in turistične šole Izola, izdano leta 1997/98
in 1998/99. gnw-62974

Šarec Veronika, Habjanova ulica 4, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbene
in baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1993,
izdano na ime Vake Veronika. gne-62892

Šetina Aleksandra, Zakotnikova ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje upravno-ad-
ministrativne šole, izdano leta 1993. gnk-62836

Štefančič Sebastjan, Ulica generala Levični-
ka 24/c, Koper – Capodistria, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gostinske in turistične
šole v Izoli, smer natakar, izdano 24. 6. 1993.
gnb-62645

Štemberger Vladimir, Kovačičeva 2, Koper
– Capodistria, spričevalo o usposobljenosti za

voznika motornih vozil, št. 3670, izdano 10. 6.
1972. gnj-62787

Vičar Minka, Vičanci 16, Velika Nedelja, in-
deks, št. 30013882, izdala Visoka zdravstvena
šola Maribor. m-1456

Vozlič Maruša, Trg borcev NOB 19, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 3. letnika Ekonomske sred-
nje šole, izdano leta 1999-2000. gno-62982

Zupančič Volkar Eva, Birčna vas 29, Novo
mesto, diplomo srednje tehniške, družboslovne
in naravoslovne usmeritve, izdana leta 1987.
gnt-62877

Ostali preklici

AVTOMARKET d.o.o., Dunajska cesta 421,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1015836 za vozilo Honda
CRV, št. šasije JHLRD1850WC227661.
gns-62903

Breg Anton, Pod gradom 56, Dravograd,
vojaško knjižico, št. AH 097652, izdala Skup-
ščina Občine Dravograd, odsek za narodno
obrambo dne 26. 9. 1978. gnz-62875

Britovšek Zvonimir, Ljubljanska 48/a, Vele-
nje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1034016. gnz-62896

Brovč Zdene, Virmaše 170, Škofja Loka,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 255108. gnh-63064

Car Jasmina, Seidlova cesta 24, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 43561, ser. št.
454494, izdana 28. 2. 2000 v Novem mestu.
gng-62869

CEMT TRANSPORT d.o.o., Aškrčeva 2, Kr-
ško, licenco št. 0002611/89 za tovorno vozilo
z reg. oznako KK 84-39E. gnh-62814

Cerin Vladimira, Pot pomorščakov 156, Por-
torož – Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1031085.
gne-62642

Ćurt Samira, Tesarska ulica 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-62850

Dornik Rudolf, Trg revolucije 9, Trbovlje, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1029457. gnb-62674

Drobnič Boštjan, Štihova 9, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1024620. gnl-63035

EMONA OBALA KOPER d.d., Pristaniška
12, Koper – Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1038148.
gnj-62637

Europlin d.o.o. distribucija plinov, plinska
oprema, inženiring, servis, trgovina, Opekarna
28a, 1420 Trbovlje, preklicuje knjige pregledov
za tlačne posode (kotelne knjižice) pri uporabni-
ku: Gostilna Ankele, Dragan Njegovan s.p., Pod-
ljubelj 51, Tržič, rezervoar tov. št. 0315, Občina
Tržič. Ob-53791

Filiput Darko s.p., FILKO, Kajuhova 28, Izola
– Isola, original licenco št.
001511/1451-ZR23/1997, izdana 16. 10.
1997. gnr-62979

Grahović Sadeta, Vrhniška 18/b, Vrhnika,
delovno knjižico. gnx-62848

Hočevar Barbara, Ojstro 17/a, Trbovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 16556, izdala FDV.
gnt-63031

Horvat Rajko, Sokolska ulica 6, Mirna, de-
lovno knjižico, zap. št. 8641, reg. št. 167451,
izdana 28. 8. 1978. gnu-63001

Hribernik Milan, Mariborska 140, Celje, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1046451. gni-62788

HYPO LEASING D.O.O., Trg Osvobodilne
fronte 12, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in te-
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hnični brezhibnosti vozila, št. A 1063653.
gni-62638

Jakomin Aldo Franko, Triban 15/b, Koper –
Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1013585. gnn-62983

Japan motors international d.o.o., Novak Ro-
bert, Verovškova 60/a, Ljubljana, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1138175. gnz-62746

Jašarević Irfan, Ulica borcev 9, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnh-62639

Kavas Jožef, Žižki 34, Črenšovci, delovna
knjižica zap. št. 166/01, ser. št. A 463269,
izdano dne 04.09.2000 pri UE Lendava.
gng-62815

Kerec Jožica, Grad 123, Grad, delovno knji-
žico, reg. št. 58170, ser. št. 0175698, izdana
11. 7. 1991 v Murski Soboti. gnd-62868

Klinar por. Jurič Jelka, Heroja Nandeta 7,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 47307, izda-
na leta 1982 v Mariboru. m-1455

Kocmut Jože, Ivanjski vrh 6, Cerkvenjak, de-
lovno knjižico št. 14236, ser. št. 0374467,
izdana 2. 7. 1997 pri SO Lenart. m-1469

Kočmik Mirko, Kozjak 82, Mislinja, delovno
knjižico št. 01222970. gnz-62646

Koster Pavla, 31 Dunbarton Dr., Eltham, Av-
stralija, izkaznico o statusu žrtve vojnega nasilja
št. 022714, izdala UE Mozirje dne 25. 8. 1999.
gnr-62779

Kramberger Matjaž, Dravska ulica 31, Ptuj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-

la, št. A 0194 za vozilo Fiat bravo 1.6 SX, št.
šasije ZFA18200004235069. gnh-62839

Kržič Alojz, Iška vas 70, Ig, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1044043.
gnz-62846

Lebič Jože, Koroška cesta 34, Dravograd,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1201890. gny-62647

Logar Pavle, Podvrh 12, Poljane nad Škofjo
Loko, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1138977. gng-63040

Malenšek Peter, Maline 17, Semič, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1030726. gnx-62873

Merzelj Urška, Sava 5, Litija, delovno knjiži-
co. gnb-62720

Meža Jurjovec Tanja, Aškerčeva 7, Velenje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 029479. gnf-62641

Mulalić Emina, Srobotnik pri Velikih Laščah
12, Velike Lašče, delovno knjižico. gnj-62737

Nikolić Goran, Polje, Cesta VI/6, Ljublja-
na-Polje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1121793. gnk-62636

Obrstar Vinko, Seča pri Hinjah 2, Hinje, de-
lovno knjižico, reg. št. 13558, ser. št. 878547,
izdana 28. 4. 1969 v Novem mestu. gng-62640

Rainer Matjaž, Gosposvetska ulica 13, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1045748. gnu-63026

Rupnik Katarina, Tomažičeva ulica 32, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-62955

Stevanovič Milutin, Kraigherjeva 1, Lenart v
Slov.goricah, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1025004. m-1470

Strelec Anđelino Nino, Ulica Milke Kerinove
10, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A A 1200003.
gnv-63025

Sušec Bernarda, Recenjak 33, Lovrenc na
Pohorju, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1025078. m-1459

Svetec Hinko, Meškova 14, Slovenj Gra-
dec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022593. gnf-62791

Škrgić Sulejman, Liskovac, BIH, delovno knji-
žico. gnq-63005

Šraj Marinka, Pelechova 90, Radomlje, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1029779. gnc-63069

TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES s.p.,
Tkalska 3/B, Celje, veljavnost CEMT dovolilnice
št. 4, izdana po odločbi št.
1623/17-2001/CEMT pri Obrtni zbornici Slo-
venije. gnp-62881

Udovič Vid, Šmaver 19, Dobrnič, delovno
knjižico, reg. št. 381723, zap. št. DK 12040,
izdana 5. 9. 1986. gnt-62852

Vodeb Franc, Mariborska 202, Celje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1080519. gnj-62912

Zibelnik Jože, Privoz 11/c, Ljubljana, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3659/95. gnf-62891
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