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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Ob-56352
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Izvajalec po pooblastilu DARS za izvedbo postopka: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
št. 4, 3000 Celje.
Naslov izvajalca: Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: specialna vozila
za reševanje ob nesrečah v predorih –
tri vozila v okvirni vrednosti ca.
300,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Izobraževalni center za
zaščito in reševanje RS, Ig.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 2. 11. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MORS, Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Sonja Jekovec,
tel. 01/471-2357.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 16/2001
Ob-56304
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
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naslednjih 12 mesecih: zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in
oseb na področju srednjega šolstva v
lasti države.
4. Kraj dobave: Zavarovalni kraj je Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 5. 11. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Boštjan Hočevar, faks
01/244-12-69.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: načrtovano je javno naročilo za zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in oseb za štiriletno zavarovalno obdobje z začetkom zavarovanja dne
1. 1. 2002 od 00. ure do 31. 12. 2005.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-56527
Javni razpis za dobavo pohištvene opreme novozgrajenih prostorov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55820 (stran 5949), se razveljavi. Isti
javni razpis je bil že objavljen v Uradnem
listu RS, št. 76.
Občina Loška dolina
Popravek
Ob-56453
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, za sukcesivno
dobavo živil, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55878,
se 7. (c) točka pravilno glasi:

Leto XI

Št. 352-02-2-1/01
Ob-56286
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks: 05/728-07-31, tel.:
05/728-07-85,
e-pošta:ssklad.postojna@studioproteus.si.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja poslovno
stanovanjskega objekta.
4. Kraj dobave: Pivka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma november 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Stanovanjski sklad občine Postojna, Ljubljanska 4 Postojna, Brigita Kidrič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Stanovanjski sklad občine Postojna

7. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.950 SIT z vključenim 19%
DDV, znesek ponudniki nakažejo na žiro
račun šole 51600-603-30047.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 110-1/01
Ob-56347
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za Priključek Razdrto,
notranja
oprema
za
CP Razdrto
(Ob-47267).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
24. 10. 2001.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve se
spremeni – ponudbe morajo biti predložene najkasneje do 9.30, javno odpiranje ponudb bo ob 10. uri.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 1/2001
Ob-56200
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: 6250 Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 8, faks 05/71-00-832,
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elektronski naslov: smajila@zd-ilirskabistrica.si, tel. 05/71-41-999.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni rok
6 tednov po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica, vodja reševalne službe:
Jenko Simon.
(b) Čas, v katerem se lahkjo prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT
(DDV), na žiro račun: 52200-603-30778.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 11. 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 8 – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 11. 2001 – Zdravstveni dom –
knjižnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravne oblike povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, posebne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, primerljivost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Št. 8/2001
Ob-56215
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica
– Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica; tel. 01/70-50-100; faks
01/70-50-118.
3. (a) Vrsta in količina blaga: reševalno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
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4. Kraj dobave: Cerknica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica; Dragolič Metka, tel.
01/70-50-106.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (vključno z DDV)
na ŽR 50106-603-59171, APP Ljubljana Vič.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 11. 2001 ob
13. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 11. 2001 ob 13.30, v sejni sobi
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obročno plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– brez blokade ŽR v zadnjih 6 mesecih,
čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
vrednosti ponudbe,
– reference, vzpostavljen sistem kakovosti,
– zagotovitev zahtevane tehnične specifikacije vozila, poprodajne storitve, vzdrževanje v življenjski dobi, dostava fco naročnik.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 12. 2001; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
45%, kvaliteta 25%, finančna usposobljenost 15%, reference 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost 15 milijonov
SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2001.
Zdravstveni dom
Cerknica – Loška dolina
Št. 110/2001
Ob-56219
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila, čistilni pripomočki in sanitarni material, v
količini navedeni v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posameznih sklopih:
I. sklop: papirna galanterija,
II. sklop: sredstva za vzdrževanje higiene v kuhinjah,
III. sklop: sredstva za čiščenje in vzdrževanje trdih talnih površin,
IV. sklop: sredstva za higieno opreme,
predmetov in površin,
V. sklop: sredstva za higieno, nego in
zaščito rok,
VI. sklop: čistilna oprema in pripomočki
za vzdrževanje higiene,
VII. sklop: sredstva za strojno pranje perila.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.
4. Kraj dobave: v vse enote Vzgojnovarstvene organizacije Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002, predvideni zaključek dobave: 31. 12.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mirtič, dodatne informacije pa pri Olgi Žagar
Tratar, na tel. 07/33-24-149.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 7.140 SIT (v katerem je že
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30421 - za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 12. 11. 2001, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah
z oznako “Ponudba - Ne odpiraj” in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: VVO Novo mesto,
Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
2001 ob 12. uri na naslovu: VVO Novo
mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni zahtevana.
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javnosti Celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, I. nadstropje, desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku izjavo, da bo ob podpisu
pogodbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, v
primeru, da je ponudba višja od 30 mio SIT
pa izjavo banke.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli od najnižje do najvišje cene),
garancijska doba, reference, plačilni pogoji
in dobavni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Zdravstveni dom Celje

na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 2300-3371, z obvezno navedbo davčne številke.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 6. 11. 2001 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 53/01 –
Ponudba za dobavo transformatorja
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), 31,5 MVA –
Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljti do
31. 12. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba za katero
se upoštevata kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.
Naročnik bo izbral za posamezni sklop enega ali več ponudnikov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto
Št. 1/01-589/3
Ob-56233
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
Celje,
faks
03/54-413-56,
tel.
03/54-314-00,
(e-mail:
nada-martincic@zd-celje.si).
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža aparature za obremenitveno
testiranje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 11.
2001 do 15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
Celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000
Celje, tel. 03/54-34-615, g. J. Cerovšek,
za informacije v zvezi z aparaturo klicati ZD
Celje, prim. Janez Tasič, dr. med., glej
točko 2 .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, do
25. 10. 2001, od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na ŽR: 50700-603-31892, naša davčna številka 43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001 ob 12. uri v tajništvu
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene de-

Št. 53/01
Ob-56237
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava 1
(kom) transformatorja 110/21/10,5 kV,
YNyn6(d5), 31,5 MVA.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: RTP Potoška vas-razloženo na temelj transformatorja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 6. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
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veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je v preteklem 3 letnem
obdobju dobavil elektrogospodarskim
družbam v Sloveniji opremo 110 kV ali SN
napetostnega nivoja v skupni vrednosti vsaj
50 mio SIT,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se je ponudnik javil na javne razpise
naročnika (JN 33/01, JN 34/01, JN
35/01, JN 36/01, JN 37/01, JN 38/01,
JN 39/01, JN 40/01 in JN 41/01), sme v
ponudbi JN 53/01 predložiti fotokopije zahtevanih dokumentov, (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti) in navesti, v
kateri zgoraj navedeni ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko
overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– kakovost dobave (15% delež),
– dobavni rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
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priporočeno posredovane do 24. 10.
2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 5. 10. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-56284
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks: 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za meritve emisijskih koncentracij v sklopu ekološkega
informacijskega sistema v TE Trbovlje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela po sklopih:
Sklop A: merilna oprema za merjenje
koncentracij plinov v dimnih plinih po merilnem načinu z neekstraktivnim vzorčenjem
in spremljajoča dela.
Sklop B: dobava in montaža računalniške, aparaturne in programske opreme emisijske postaje.
Ponudnik lahko ponudi tudi samo en sklop. Natančneje je obseg sklopov opredeljen v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža v 5+2 tednov od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TR 26330-0012039086. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 12. 11. 2001
do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 11. 2001
ob 11. uri v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti,
– izjavo o nameri izdaje garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti original,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti - original,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjeno tabelo cen z navedbo plačilnih pogojev, rokov plačil, popustov in navedbo garancijske dobe,
– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1995 do sedaj za dobave nudenih
tipov instrumentov.
Natančneje so pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti do 70,
– garancijska doba do 20,
– rok dobave opreme do 10.
Naročnik navaja natančnejšo uporabo
meril, zaradi obsežnosti, v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Jože Ahac, dipl. inž. el.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 040801-3/2001
Ob-56321
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, tel.
04/23-64-500, faks 04/23-64-401.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko ponudijo le celotno dobavo.
4. Kraj dobave: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi pri kontaktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B4/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 11. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za dobavo
šasij - JR B4/01“. Ovitek ponudbe mora biti
zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 11.
2001 ob 12. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5 %
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za šasijo smetarskega vozila: cena z davkom 50 točk, usklajenost z obstoječim voznim parkom komunalnih vozil 5 točk, dobavni rok 5 točk, plačilni pogoji 15 točk,
financiranje na 11 mesecev 5 točk, servis
10 točk. Merila za šasijo poltovornega vozila z dvižno nakladalno stranico: cena z davkom 50 točk, dobavni rok 5 točk, plačilni
pogoji 15 točk, financiranje na 11 mesecev
5 točk, servis 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Ljubljana
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cijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj, tel.
04/23-64-400, faks 04/23-64-401, kontaktni osebi Marija Pokorn Grašič in Anton
Pfajfar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
treba plačati.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele do 23. 11. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj - Urad predsednice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 11. 2001 ob 9.15, Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, soba 014/klet.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost garancije
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 1. 2001; datum odločitve 3. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji in kakovost blaga. Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 4/01
Ob-56331
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks: 477-97-13, telefon: 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasij s kabino za komunalna vozila:
– šasija s kabino za smetarsko vozilo
- 2 kosa,
– lahka tovorna šasija s kabino za vozilo z nakladalno stranico - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali samo posamezen tip šasije s kabino.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

Št. 5/01
Ob-56335
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
stroja za pometanje cest - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
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uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B5/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 11. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v
zaprti kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba
za dobavo stroja za pometanje - JR B5/01“.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 2001 ob
9. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje,
na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5 %
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
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določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena z
davkom 50 točk, plačilni pogoji 10 točk,
garancijski rok 10 točk, dobavni rok 5 točk,
financiranje na 11 mesecev 5 točk, servis
10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Javno podjetje Snaga d.o.o.,
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: 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): v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predviden datum o
odločitvi bo znan v roku štirinajstih dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Dom počitka Mengeš

Št. 249/01
Ob-56339
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
sanitetnega in medicinskega materiala
(ocenjena vrednost je 8 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na en ali na oba
sklopa.
4. Kraj dobave: Dom počitka Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe za dobo enega
leta z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dobite po pošti ali dvignete na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro
Rovšek, tel. 241-62-15.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-249.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 11. 2001 ob 10.30, v prostorih
Doma počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234
Mengeš.

Št. 1-5/2001
Ob-56566
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, telefon 01 4341 100, telefaks 01 4361 228.
3. (a) Vrsta in količina blaga: signirne
markice za označevanje lesa (692.351
kosov), kasete (99 kosov), šaržerji (99
kosov) in signirna kladiva (99 kosov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začetka dobave je od 30 dni do največ 60 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemlišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Marko Matjašič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši
na
ŽR
naročnika
št.
50102-603-44803, sklic 77-05/01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 11. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana (vložišče).
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2001 ob 12. uri, na sedežu Občine
Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisana bianco menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 12. 2001, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 30. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk (po formuli),
– rok dobave : 0–10 točk,
– rok plačila: 0–10 točk,
– bližina servisiranja: 1–10 točk,
– reference: 0–10 točk.
Skupno največje možno število točk po
vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Občina Metlika

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana z označbo: 101-920.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni naslednji podatki o ponudniku: naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne oziroma navedba davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZGS-tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 11. 2001, ob 10. uri v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo v višini 7% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ostala finančna zavarovanja-po razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– čisti letni prihodki iz prodaje ponudnika morajo biti večji od ponudbene vrednosti
predmeta javnega naročila za katerega se
ponudnik prijavlja na razpis,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi
razpisa javnega naročila,
– ustrezen certifikat proizvajalca operacijskih sistemov za celoten sistem, kot je to
navedeno v tehničnih zahtevah - po razpisni
dokumentaciji,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
45 dni od dneva potrditve računa,
– da je sposoben dobaviti najkasneje 20
dni po sklenitvi pogodbe,
– da bo dobavil blago fco območne enote in centralna enota naročnika,
– da nudi vsaj 36-mesečni garancijski
rok,
– da nudi odzivni čas za popravilo največ 1 dan,
– da nudi popravilo blaga največ v roku
3 dni od obvestila naročnika,
– da nudi zagotovitev servisa v enoti naročnika,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 90 dni od dneva odpiranja
ponudb,
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 95 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je do 23. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Št. 363-9/01
Ob-56350
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: minibus
(1 kos).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni možna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od enega do
treh mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24k, 8330 Metlika, kontaktna oseba: Danica Puljak, tel.
07/306-31-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen v ceno) na ŽR 52110-630-40409.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika.

Št. 025-46/2001
Ob-56390
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: informacijska oprema.
Sklop 1: osebni računalniki - 48 kosov.
Sklop 2: tiskalniki za pisarniško delo 14 kosov.
Sklop 3: tiskalnik za potrebe računovodstva - 1 kos.
Podrobnejši opis blaga je razviden iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko podajo ponudbo za en sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Centralna enota in območne enote naročnika, seznam predvidenih lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava 20
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana - tajništvo, Garafolj Mateja.
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– da ponudi blago, ki bo v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, opredeljenim v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti vsa dokazila,
zahtevana v V. pog. razpisne dokumentacije,
– drugo po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
usposobljenost za podporo Microsoft programski opremi. Podrobnejši opis in ovrednostenje meril sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 402-04-103/01,
JN: 32/01
Ob-56447
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava 1
vozila iz segmenta E.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 31. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudbe od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 50100-630-10014, model 28,
sklic: 15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 11. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 11. 2001 ob 9.30 - Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
potrebna.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe (vključno z letom 1998) - do 32
točk;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev - do 12 točk;
4. rok dobave - do 8 točk;
5. certifikat kakovosti ISO 9001 ali podobno - 6 točk;
6. finančna sposobnost ponudnika - 6
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: F. Kodela, tel: 478-1820.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 064
Ob-56448
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka
6,
tel.
02/532-10-10,
faks
02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rentgenski aparat za pljučno diagnostiko –
podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001 – januar 2002.
7. (a) Naslov družbe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Murska Sobota.
Dodatne informacije se zahtevajo izključno v pisni obliki – kontaktna oseba Slavica
Heric.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 10. 2001
vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, negotovinsko
na žiro račun 51900-603-32361, s pripisom za razpisno dokumentacijo “rentgenski
aparat za pljučno diagnostiko“.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 2001 ob 13. uri, v sobi direktorja
bolnišnice na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, ki mora veljati do konca
februarja 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): vsak
ponudnik pripravi svojo ponudbo, povezave
niso možne.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določila iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002 predvideni čas odločitve o
sprejemu ponudbe je 28. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena z DDV 70%, reference 10%,
plačilni pogoji 5%, dobavni rok 5%, povprečno ocenjeni mesečni stroški vzdrževanja po izteku garancije 5%, odzivni čas servisiranja 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo z izbranim najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 404-08-318/01-2
Ob-56450
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.
A-1. Opis predmeta javnega naročila:
– papir in papirni izdelki (računalniški papir, fotokopirni papir, trgovski papir, faks
role, kuverte, zvezki, registratorji, mape,…).
– pisarniški pripomočki (svinčniki, flomastri,…).
– potrošni material za pisarniške stroje
(diskete, tonerji, barve, trakovi za printerje, …).
– drobni inventar.
(b) Ocenjena vrednost naročila: ca.
340,000.000 SIT letno.
4. Kraj dobave: vsa odjemna mesta v
Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave: december 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 471-25-86, soba št. 550.
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a) priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti (overjena kopija) ali odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).
13.2. Dokazila o finančni situaciji ponudnika:
13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2
oziroma potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu ali BON 3,
b) potrdilo oziroma BON obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni;
13.2.2. Za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 2000, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
13.3. potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava,
13.4. potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidacijskem postopku (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.),
13.5. potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega organa,
ki se nanaša na pravno osebo ali na pooblaščenega zastopnika pravne osebe),
13.6. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od predvidene letne orientacijske vrednosti,
13.7. potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
13.8. posebni pogoji:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva sestavitve dokumenta,
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta v celi Sloveniji,
– da zagotavlja celovitost ponudbe na
celotnem področju RS.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– povprečne cene v vzorcu tipičnih artiklov: ponder 0,5,
– vrednost s popustom v odvisnosti od
vsote povprečnih vrednosti in procenta popusta: ponder 0,4,

– rok plačila (30 dni ali več): ponder 0,1.
Ponudnik z najnižjo ponujeno povprečno ceno v vsaki posamezni grupi v sklopu I,
bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno v
odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5
točk.
Ponudnik z najnižjo ponujeno vrednostjo
s popustom v sklopu II, bo prejel 5 točk,
ostali pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk.
Ponudnik z najdaljšim ponujenim rokom
plačila v sklopu III, bo prejel 5 točk, ostali
pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk.
Število doseženih točk se pomnoži s
ponderjem za vsako grupo oziroma sklop.
Izračunane ocene po grupah in sklopih tvorijo skupno oceno.
16. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53.
Ministrstvo za obrambo
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS-315/01-ODP) na žiro račun št.
50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS – 315/01-ODP – pisarniški material”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 11. 2001
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 2, Ljubljana, soba št. 351, v I. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 2% od predvidene
letne orientacijske vrednosti kot jamstvo, da
bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo izločil iz nadaljnjega postopka vsako ponudbo, ki ni opremljena z ustrezno garancijo za resnost ponudbe.
Stroški bančne garancije za resnost ponudbe bremenijo ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je
30 dni od dneva uradnega prejema računa
oziroma 90 dni v obdobju začasnega financiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
13.1. Dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila:
13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
na dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija),
b) odločba/soglasje/dovoljenje upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis (overjena
kopija);
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik):

Št. 1.7/1-6456/2001
Ob-56496
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
11, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: litoželezni zavornjaki
(1,347.030 kg).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
1. sklop; 1A zavornjak SL P10
560 × 320 (977.700 kg),
2. sklop; 1B zavornjak SL P10
560 × 250 (174.400 kg),
3. sklop; 1C zavornjak SL P10
560 × 310 (144.000 kg),
4. sklop; 1D zavornjak SL P10
500 × 200 (32.630 kg),
5. sklop; 1E zavornjak SL P10
450 × 362 (18.300 kg).
Oddaja po sklopih ni predvidena, možna
je samo za celotno razpisano količino.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj, konec: do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, faks
00386(0)1/29-14-833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
(50100-601-5014744) pri APP Ljubljana,
tuji pa 90 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 11. 2001 ob 11. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;

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
Razveljavitev
Št. 29/01
Ob-56492
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za izbiro izvajalca za vzdrževalna in intervencijska gradbena dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju naročnika, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, Ob-50358.
Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Popravek
Ob-56388
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izgradnjo nadomestnih nadstrešnic na parkirišču TET, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-55936 se točke 8. (a), 9.
in 10. popravijo in se pravilno glasijo:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 11. 2001 do
10. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 5. 11. 2001
ob 10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za zavarovanje resnosti
ponudbe v višini 10% ponudbene v vrednosti - original.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
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– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;

– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe zadnje dobave blaga. Predvideni izbor do
28. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, reference, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Center
za
nabavo,
faks
00386(0)1/29-14-833; e-pošta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 76, z dne
28. 9. 2001, Ob-55674.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.

Popravka

– sklop 7: PU Murska Sobota,
– sklop 8: PU Nova Gorica,
– sklop 9: PU Novo mesto,
– sklop 10: PU Postojna,
– sklop 11: PU Slovenj Gradec.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih celotnih sklopih. Posameznih postavk ali podsklopov iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.
15. točka “Merila za ocenitev ponudb“ –
se pravilno glasi:
Ekonomsko najugodnejša je ponudba,
ki ustreza merilom: cena, strokovna priporočila in finančno stanje ponudnika.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-56444
V objavi javnega razpisa za adaptacijo
prostorov za selitev ambulantne dejavnosti
na Kliničnem oddelku za žilne bolezni SPS
Interna klinika, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-56038,
se 3. (b) točka popravi in se pravilno glasi:
3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop ali več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja je možna samo
kot celota, naročnik oddaje po sklopih
ne predvidevna.
Klinični center Ljubljana
V objavi javnega razpisa za adaptacijo
prostorov za selitev hospitalne dejavnosti
na Kliničnem oddelku za žilne bolezni SPS
Interna klinika, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-56040,
se 3. (b) točka popravi in se pravilno glasi:
3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop ali več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja je možna samo
kot celota, naročnik oddaje po sklopih
ne predvidevna.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Št. 0512/3-308/86-01
Ob-56454
V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9.
2001, Ob-55501, Št. 0512/3-308/86-01,
je bil objavljen javni razpis za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku za izvedbo
obrtniških in steklarskih del.
V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
spreminjamo objavo.
3. (b) točka “Če je predvidena oddaja
delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj“ – se pravilno glasi:
Naročilo obsega obrtniška in steklarska
dela, in sicer:
– sklop 1: PU Celje,
– sklop 2: PU Koper,
– sklop 3: PU Kranj,
– sklop 4: PU Krško,
– sklop 5: PU Ljubljana,
– sklop 6: PU Maribor,

Št. 31-351-01-25/98
Ob-56214
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, tel.
01/837-20-00, faks 01/836-10-91.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava in
adaptacija športne dvorane pri osnovni
šoli dr. Franceta Prešerna v Ribnici (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: objekt športnega centra v Ribnici, Občina Ribnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je 1. 12. 2001 in dokončanje del
31. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, Danilo Hočevar, tel.
01/837-20-06.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 10. 2001
do 12. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja del po sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Črenšovci, Žižki, Trnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso možne, upoštevane bodo le ponudbe po osnovnem popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 1. 2002 do
30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Črenšovci,
Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci, kontaktna oseba je Stanko Lebar,
tel. 02/57-35-756.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpiranja
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 25.000 SIT - plačilo s prenosnim
nalogom na poslovni račun podjetja Atrij,
d.o.o., št. 03125-1009808936 s pripisom
“razpisna dokumentacija - VI. faza kanalizacije
v KS Črenšovci”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 21. 11. 2001 do 12. ure ne glede
na način dostave.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 11. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Črenšovci, Prekmurske čete 20, Črenšovci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih situacijah v roku 60 dni, podrobneje opredeljeno
v razpisni dokumenaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30 dni od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena, plačilni rok, garancijski rok in reference - podrobneje bodo definirana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Občina Črenšovci

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
poslovilne vežice.
(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
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Občini Trnovska vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: november 2001 do oktober
2002.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, vsak dan od 8. do 15. ure, v
petek od 8. do 13. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2.11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virmansko nakazilo na ŽR št. 52400-630-20876, DDV je
upoštevan v ceni ali na blagajni občine ob
dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 11. 2001 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo : Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 2001 ob 16. uri na sedežu Občine
Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% trajanje veljavnosti 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: glede plačevanja avansov ni, naročnik
bo plačeval storitev na izstavljene začasne in
končne obračunske situacije, s plačilnim rokom 60 dni od dneva prejema situacije.
12. Pravna oblika povezane skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Členu ZJN o javnih
naročilih: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb,
sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do
15. 11. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril : najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
02/757-95-11.
17. Datum prehodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo : 2. 10. 2001.
Občina Trnovska vas
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tacije je 20.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na žiro račun Občine Ribnica, št. 51300-630-12019, ali na blagajni
Občine Ribnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 11. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica. Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za adaptacijo in dozidavo športne dvorane“. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2001 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
je dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana, kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Neglede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih
naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
15. 2. 2002. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 23. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, plačilni pogoji 10%, rok izgradnje 10%, garancijska doba 5%, reference
5%, merila so podrobneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo se izvaja fazno, glede na obratovanje objekta med gradnjo. Investitor si pridržuje pravico prilagajanja izvedbe investicije glede na razpoložljiva finančna sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: namera je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 1/00.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Ribnica
Ob-56378
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.
02/57-35-750, faks 02/57-35-758, e-mail:
obcina.crensovci@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: VI. faza kanalizacije v KS Črenšovci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

Ob-56440
1. Naročni: Občina Trnovska vas.
2. Naslov naročnika: Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, št. tel. 02/757-95-10
telefaks 02/757-16-61.
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Št. 266-11/01
Št. JN: 33/01VV
Ob-56445
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (plato s komunalno ureditvijo) in dela
avtocestnega odseka Krška vas–Obrežje
od kilometra 11.540 do 12.305.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: mednarodni mejni prehod
Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-56377
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za snemanje tehnične dokumentacije na mikrofilmski opremi mikrobox in codufidex, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6.
2001, Št. A-10/01, Ob-49725 se popravita 9. (a) in 10. točka in se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
8. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani
I. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ljubljana
Št. 047/01
Ob-56197
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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dipl. inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva
oddaje ponudb od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 70.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo
na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št. 50106-601-291863 Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19/a, 1000 Ljubljana, vložišče, soba
105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 2001 ob 10. uri, v veliki dvorani Ministrstva za promet in zveze, Langusova 4, 1000
Ljubljana – 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 80,000.000 in veljavnostjo 172 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142 dni
oziroma do 11. 4. 2002. Datum odločitev o
sprejemu ponudbe je predvidoma v 40 dneh
od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
izbiro najugodnejšega punudnika je najnižja
punudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž.
grad., tel. 01/478-83-31, faks 01/478-83-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 21. 9. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Servis skupnih služb vlade

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zajem podatkov turistične in druge obvestilne prometne signalizacije in ožin na državnih
cestah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 150 dni od sklenitve 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 dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 11.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000, je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti
na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do sklenitve pogodbe, predviden rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Št. točk

1. Reference izvajalca
2. Vrednost ponudbe
3. Kadri za izvedbo razpisanih del
4. Rok izvedbe
5. Opis poteka izvedbe in
pričakovani rezultati

0–15
0–30
0–10
0–10
0–15

Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo dosegla po vseh merilih skupaj
največ točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 46/01
Ob-56198
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: razvojni projekt – jeklene odbojne ograje na G in R
cestah; Storitev s področja razvoja in
raziskav.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena in velja za
celotni predmet naročila.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante so sprejemljive v okviru opredelitev
navedenih v projektni nalogi.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-

Št.

strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče – soba št. 21/I).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 11. 2001 ob 13. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih: izplačila se izvajajo na podlagi poročila
o opravljenem delu in izdanega računa.
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
Predplačil ni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do naročnika in do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev,
– ponudnik ni nezanesljiv,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzitetno izobrazbo in je redno zaposlen pri ponudniku,
– najmanj eno referenčno delo (raziskava, strokovno delo…), ki se navezuje na
predmet tega naročila,
– ponudnik zagotavlja vse potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 2. 2002 (90 dni po
odpiranju ponudb).
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ocena ponudbe se sestoji iz ocen:
Vplivni
delež

1. obrazložitve naloge (Oobr)
2. sposobnosti ponudnika (Osp)
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan)
4. roka izdelave (Ori)
5. cene ponudbe (Ocp)
Skupaj

25%
25%
10%
10%
30%
100%

Posamezne ocene (od 0 do 10) se
glede na vplivni delež preračunajo v
točke. Najugodnejša je ponudba z največ
točkami (T):
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T = 25 · Oobr+ 25 · Osp + 10 · Ozan +
+ 10 · Ori + 30 · Ocp
Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 025-71/2001-6
Ob-56232
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478- 48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb (14. točka Priloge 1 A) - čiščenje
poslovnih prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti storitve čiščenja
na lokaciji navedeni pod točko 4.1.
4.1. Območna geodetska uprava Nova
Gorica - Izpostava Tolmin, Mestni trg 1, Tolmin.
5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedeni lokaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklepa za obdobje od 1. 12. 2001 do
30. 11. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba 104.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
13. 11. 2001 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 11. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba 104.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 11. 2001 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

Stran

6182 / Št. 80 / 12. 10. 2001

(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezno tehnično opremo za vse oblike čiščenja poslovnih prostorov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 23. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(od 0 do 70 točk), certifikat (0 ali 10 točk),
ugodnosti (od 0 do 10 točk) fiksnost cene
(od 0 do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Nives Jurcan 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 3. 8. 2001, številka objave
52991.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 60-3977/01
Ob-56235
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje javnih površin v Novem mestu in Straži,
izvajanje zimske službe na javnih površinah v Novem mestu, vzdrževanje vodnjakov na Glavnem trgu in Novem trgu
v Novem mestu; po prilogi 1A – storitve
odstranjevanja odplak in odpadkov,
storitve sanitarnega urejanja in podobno.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Novo mesto, Straža.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12,
8000 Novo mesto; kontakna oseba Goran
Stanojević.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Plačilo RD – čiščenje in vzdrževanje javnih
površin”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 1. 2002; odločitev o sprejemu ponudbe
do 12. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-56255
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično varovanje

objektov naročnika na lokacijah Ulica
Mirka Vadnova 1, odprto skladišče Primskovo, Koroška cesta 41, Centralna čistilna naprava Zarica, Cesta talcev - pogrebna služba (številka kategorije 23 po
prilogi 1B).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo oddati ponudbo za varovanje vseh objektov.
5. Kraj izvedbe: Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002, pogodba se bo sklenila za tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
Marjeta Rozman, tel. 04/28-11-300, vsak
dan od 8. do 13. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 14. ure v tajništvu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT na žiro račun št.
51500-601-10607 pri APP Kranj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 11. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% enoletne ponudbene vrednosti z veljavnostjo najmanj 30
dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik ne predvideva avansa, datum izstavitve
računa je zadnji dan v mesecu, rok plačila
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa
za pretekli mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): če
ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v
kateri so opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost
posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvedba javnega naročila je vezana na
izvajalca, ki ima licenco za varovanje po
zakonu o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in o ob-

Št.
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na garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo storitve, ki so predmet naročila plačal v 60 dneh po opravljeni storitvi in prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Antonu Gmeinerju, tel.
02/45-00-300.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Nigrad d.d. Maribor

ca, dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, e-mail: janez.skufca@zzzs.si
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti oziroma faksu (do
roka oddaje ponudb).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je na voljo
brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: predložitev ponudb: torek, 13. 11. 2001, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski 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 naročnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb torek, 13. 11.
2001 ob 12.30 v sejni sobi naročnika, soba 342/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je nepreklicna bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni dovoljenih
skupnih ponudb.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– dobavni rok 14 dni;
– ponudnik mora biti certificiran prodajalec IBM programske opreme.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost? /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve?: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 12. 2001, predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika je
konec novembra.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: petek, 5. 10. 2001.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
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veznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94 in 9/98).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-56256
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba pokritja
zgornje etaže dvoetažnega parkirišča v
ulici Pohorskega odreda v Mariboru
(skupina 501 - gradnja objektov in delov objektov).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek v letu 2001, dokončanje v letu 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki plačajo na blagajni podjetja ali na ŽR
naročnika št. 51800-601-47072 (APP Maribor).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 12. 11. 2001
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nigrad d.d., Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2001 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-

Št. 99/2001
Ob-56303
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: predmet naročila
je nadgradnja OS/2 platforme za naročnika v naročnikovem informacijskem sistemu na OS/2 WARP Convenience
Pack v4.51 za 700 licenc. Klasifikacija
storitve po prilogi 1A ZJN-1 je 7 – računalniške storitve in sorodne opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, predvidoma začetek decembra.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Janez Škuf-
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Št. 603-4-01
Ob-56329
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
prevozov šolskih otrok v šolskem letu
2001/2002 za Osnovno šolo Metlika.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje občine Metlika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 12. 2001,
30. 6. 2002 (vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 2001/ 2002).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika – Irena Švajger Grabrijan, od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun 52110-630-40409, pri
Agenciji Črnomelj.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.
Ponudba mora biti označena z: “Ne odpiraj – Ponudba za šolske prevoze“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 11. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Občine Metlika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 45
dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 30. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 80 točk (po formuli),
– plačilni pogoji = 0–10 točk,
– reference = 0–5 točk,
– kvaliteta vozil = 1–5 točk.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Občina Metlika
Št. 247/01
Ob-56336
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A – čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja 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 dokumentacijo lahko dobite po pošti ali dvignete na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 241-62-15,
faks 241-62-13. 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: 11.000 SIT na ŽR – Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, št.: 50101-603-50267, sklic na
številko 50015 – 247.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 11. 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: 16. 11. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Doma počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234
Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predviden datum o
odločitvi bo znan v roku štirinajstih dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Dom počitka Mengeš
Št. 248/01
Ob-56338
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: pranje perila, priloga I B pod točko 27 (ocenjena letna količina je 70.000 kg).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja 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: razpisno dokumentacijo lahko dobite po pošti ali dvignete na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 241-62-15,
faks 241-62-13. 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: 11.000 SIT na ŽR – Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, št.: 50101-603-50267, sklic na
številko 50015 – 248.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo morajo
predložiti dokazilo o plačilu 5.000 SIT in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR SKZG RS, št.
50102-603-44803 sklic 77-06.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 11. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana,
vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 11. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska c. 58, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica “brez protesta”.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumetacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumetacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumetaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika za leto 2002-2004 (po prilogi
1A, kategorija 6a; ZJN-1):
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje splošne odgovornosti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti celovita, eventuelnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
5. Kraj izvedbe: področje Elektro Ljubljane d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek razpisanih storitev je 1. 1. 2002 ob 00.00 uri in
dokončanje 31. 12. 2004 ob 24. uri.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 12. 11.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 2300-3371, z obvezno navedbo davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 12. 11. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 48/01 –
Ponudba za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika za leto
2002-2004 – Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi, v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 11. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Doma počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234
Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predviden datum o
odločitvi bo znan v roku štirinajstih dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Dom počitka Mengeš
Št. 3-6/2001
Ob-56345
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
Ljubljana, tel. 01/434-11-00 faks:
01/436-12-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: mletje grmovne
zarasti na kmetijskih zemljiščih na območju občin Kočevje, Semič in Črnomelj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: območje občin Kočevje, Semič in Črnomelj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, rok izvedbe 5 mesecev,
delno v letu 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Franc Kebe.

Št. 48/01
Ob-56363
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ne.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, datum overovitve kopije
le te ne sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 2 ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje brez
pridržka za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji, datum overovitve kopije le tega ne sme biti starejši od
90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– vsaj eno potrjeno referenco o požarnem in strojelomnem zavarovanju premoženja nad vrednostjo 10.000,000.000 SIT,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za redno servisiranje razpisanih zavarovanj,
– izjavo o soglašanju o zahtevi naročnika za obročno odplačevanje premije in sicer v mesečnih obrokih brez obresti za posamezno leto, vsakega 20. v mesecu,
– potrjen dokument, ki izkazuje dejansko višino garancijskega sklada ločeno za
leto 1999 in 2000 z izračunom,
– izjavo, da bo naročniku mesečno poročal o višini zneska, datumih in upravičencih, ki jim je izplačal odškodnino (zavarovalnino) iz posamezne vrste zavarovanja, ki je
predmet tega javnega naročila,
– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Kot veljavni dokumenti bodo upoštevani le
dokumenti, ki bodo predloženi v originalu
ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je največ 45 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina premije (60% delež),
– višina garancijskega sklada (20% delež),
– reference (10% delež),
– akontiranje škod (10% delež).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 5. 11. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 8. 10. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Št. 21-ZF/01
Ob-56369
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varovanje premoženja, priloga IB, št. 27-druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po predhodni predložitvi potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije. Faks 02/331-15-33.
Dodatne informacije Marija Žlender, univ.
dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev ponudb, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št.: 51800-603-33486.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 11. 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 11. 2001, ob 11. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 4.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev ponudb;
3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne velja za obrazec BON-1);
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti razpisa na katerega
s prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
razpisa na katerega se prijavlja;
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2001
do avgust 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče, Sonja Vraz,
dir. obč. uprave, tel. 01/7231-229.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro v času trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR Občine Moravče: 50120-630-810267.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001, ob 12. uri Občina Moravče, Trg svobode 4.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nimamo zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
izstavljenih potrjenih situacijah oziroma fazah izdelave projekta v zakonsko določenem roku.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zakonom.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do zaključne faze izdelave projekta.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena in reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Občina Moravče

Zakona o javnih naročilih: tehnična pomoč pri izvedbi razpisa za Phare projekt SI. 00. 08 – 2000 Cross-border
Co-operation – “Joint Nature Park Development“ (PHARE CBC SLO – H
2000) – podpora ustanovitvi krajinskega parka Goričko, spremljanje projekta
in delo z javnostmi; storitve (1 B, št.
kateg. 27 – druge storitve).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na
terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 11. 2001
do 31. 11. 2003.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nina Pulko,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1B, tel.
478-44-01.
(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: 5. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MInistrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 11. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je kot izvajalec že sodeloval pri izvedbi vsaj enega Phare projekta,
– da ima izkušnje s področja strokovne
in tehnične pomoči pri vodenju projektov,
– da ima izkušnje pri vodenju projektov z
vključevanjem lokalnih skupnosti in ostale
zainteresirane javnosti,
– da je izvedel vsaj en projekt na območju Pomurske regije,
– da ima odgovorni nosilec naloge najmanj univerzitetno izobrazbo,
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8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prejema računa;
9. da bo opravljal storitve 24 ur na dan,
vse dni v letu pod enakimi pogoji;
10. da bosta storitve opravljala dva izvajalca 14 ur na dan in en izvajalec 16 ur na
dan (popoldne in ponoči);
11. da so izvajalci storitev strokovno
usposobljeni po Zakonu o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94);
12. da ima standardizirano poslovanje
po mednarodno primerljivih kriterijih (ISO
9001);
13. da ima vsaj 20 redno zaposlenih in
primerno usposobljenih varnostnikov vpisanih v evidenco varnostnikov pri Zbornici RS
za zasebno varovanje;
14. da ima center za sprejem signalov
alarma z varovanega objekta, sistem brezžičnih zvez med dežurnim centrom, varnostniki in intervencijskimi skupinami in sistem
intervencijskega varovanja z mobilnimi skupinami;
15. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo do
30. 4. 2002.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 31. 3. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe, dne 28. 11.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
36,000.000 SIT z DDV. Naročnik bo sklenil pogodbo za obdobje treh let.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 03007-01/01
Ob-56449
1. Naročnik: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče v imenu 13 občin:
Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Kamnik, Komenda, Laško, Litija, Lukovica, Moravče, Radeče, Trbovlje, Trzin, Zagorje ob
Savi.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,
1251 Moravče, faks 01/72-31-035, elektronski naslov: obcina.moravce@siol.net,
tel. 01/72-31-229.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava uvajalnega projekta “Po poteh dediščine“ na
območju 13 občin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: območje vseh 13 občin.

Št. 922-00-14/97-G
Ob-56452
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, Ljubljana, tel. 478-73-90.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
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– da ima odgovorni nosilec naloge izkušnje z vodenjem,
– da odgovorni nosilec naloge obvlada
angleški jezik,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
– da imajo posamezne listine za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti zahtevano trajanje veljavnosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedene so v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb,
predvideni datum odločitve: 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– aktivno znanje tujih jezikov odgovornega nosilca naloge,
– poznavanje GIS orodij.
Detajlna merila so sestavni del razpisne
dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 131/3-2001
Ob-56455
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Generalni sekretariat
vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, faks 01/478-14-13.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovanje
poslovnega letala Vlade Republike Slovenije Learjet 35 A, S5-BAA.
Zavarovanje zajema naslednje kombinacije:
1. kasko,
2. odgovornost,
3. zavarovanje posadke,
4. zavarovanje potnikov.
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno zavarovalno kombinacijo ne sklene zavarovanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročilo je potrebno izvesti najpozneje do 10. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Dragica Vidovič, tel.
01/478-14-01, faks 01/478-14-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 10. do
30. 10. 2001, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna, podatki iz nje so poslovna skrivnost.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 11. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 11. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
109, na naslovu: Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija, izplačljiva na prvi poziv, v višini 10% od ponujenega zneska
iz ponudbe za resnost ponudbe z veljavnostjo, ki mora biti najmanj enaka datumu
veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
zavarovalnih premij v čim večjem številu
obrokov brez avansov. Podrobneje so zahteve obrazložene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): predloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena (premija) in plačilni pogoji (plačilo v več obrokih, obrestna mera). Pri oceni
cene (premije) bomo upoštevali ceno (premijo) brez upoštevanja bonusa ali malusa.

Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu od
najcenejšega do tistega z najvišjo ceno.
Vrednost kriterija: mesto ponudnika x
0.85;
2. orientacijski čas, potreben za izplačilo škode. Pod časom, potrebnim za izplačilo škode, razumemo čas v dnevih od nastanka škode do sklenitve zaključnega sporazuma. Ponudnike se razvrsti po vrstnem
redu od tistega, ki ponudi najkrajši čas, do
tistega z najdaljšim časom.
Vrednost kriterija: mesto ponudbe x
0.10;
3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za leto 2000. Merilo predstavlja 5% skupne ocene. Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu
od tistega z najvišjo realizacijo do tistega z
najnižjo realizacijo.
Vrednost kriterija: mesto ponudnika x
0.05.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki pri ocenjevanju ponudb zbere najnižji seštevek točk
po vseh treh kriterijih.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat vlade
Št. 131/3-2001
Ob-56456
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Generalni sekretariat
vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni
sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, faks 01/478-14-13.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vrsta in količina
dobavljene storitve: zavarovanje avtomobilov Generalnega sekretariata vlade in
Urada predsednika vlade Republike Slovenije po posebni specifikaciji.
Zavarovanje zajema naslednje kombinacije:
1. AO,
2. AO PLUS,
3. avtomobilsko kasko z 1% odbitno franšizo od nabavne vrednosti novega avtomobila, na dan obračuna škode,
4. kraja vozila in sestavnih delov brez
franšize,
5. razbitje stekel in nalet divjadi brez franšize,
6. poškodbe vozila na parkirišču brez
franšize,
7. zavarovanje dodatne opreme (radijski
sprejemnik, mobitel in prtljaga),
8. nezgode voznika in potnikov za smrt,
invalidnost in dnevna odškodnina.
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno zavarovalno kombinacijo ne sklene zavarovanja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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2. orientacijski čas, potreben za izplačilo škode. Pod časom, potrebnim za izplačilo škode, razumemo čas v dnevih od nastanka škode do sklenitve zaključnega sporazuma. Ponudbe se razvrsti po vrstnem redu od tiste z najkrajšim časom do tiste z
najdaljšim časom.
Vrednost kriterija: mesto ponudbe x 0.10,
3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za leto 2000. Merilo predstavlja 5% skupne ocene. Ponudnike se razvrsti po vrstnem redu
od tistega z najvišjo realizacijo do tistega z
najnižjo.
Vrednost kriterija: mesto ponudnika x 0.05.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki pri ocenjevanju ponudb zbere najnižji seštevek točk
po vseh treh kriterijih.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat vlade

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 12. novembra
2001 do 12. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, sprejemna pisarna – vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. november 2001 ob 13. uri, na
Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, pritličje – Oddelek za okolje in
prostor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv v višini 1,000.000
SIT, kot jamstvo, da bo v primeru, če bo
izbran sklenil pogodbo z naročnikom.
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo svoje obveznosti poravnal v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna (Uradni
list RS, št. 32/01).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: v slučaju, da bo več ponudnikov kot skupina oddalo eno ponudbo in bo ta izbrana kot najugodnejša, se na osnovi ponudbe sklene ena
pogodba, v kateri se določi nosilca izdelave
razpisanih del in podizvajalce ter medsebojne odnose in obveznosti.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (69. člen).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30. 12. 2001, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 20. 11.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika in posameznih
strokovnih sodelavcev v delovni skupini, ki
bo izvajala razpisana dela na vsebinsko enakih in sorodnih delih,
– ustreznost ponudbe terminskemu poteku razpisanih del in opremljenost ponudnika,
– ponudbena cena (ekonomsko najugodnejša).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: interesenti si razpis in razpisno dokumentacijo lahko ogledajo na spletni strani
Občine Škofja Loka: www. skofjaloka.si.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2001.
Občina Škofja Loka
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: naročilo je potrebno izvesti najpozneje do 10. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, Dragica Vidovič, tel.
01/478-14-01, faks 01/478-14-13.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma objave v Uradnem listu RS do 30. 10. 2001,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplačna, podatki iz nje so poslovna skrivnost.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 11. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
109, na naslovu: Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija, izplačljiva na prvi poziv, v višini 10% od ponujenega zneska
iz ponudbe za resnost ponudbe z veljavnostjo, ki mora biti najmanj enaka datumu
veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo zavarovalnih premij v čim večjem številu obrokov brez avansov. Podrobneje so
zahteve obrazložene v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila
v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena (premija) in plačilni pogoji (plačilo v več obrokih, obrestna mera). Pri oceni
cene (premije) bomo upoštevali ceno (premijo) brez upoštevanja bonusa ali malusa.
Ponudbe se razvrsti po vrstnem redu od
najcenejše do najvišje cene.
Vrednost kriterija: mesto ponudbe x
0.85;

Št. 300-7/00
Ob-56457
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, tel. 04/511-23-00, faks
04/511-23-18.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po zakonu o javnih naročilih: storitev urbanističnega planiranja
(1A/12): izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000,
dopolnitev 2001 do 2020 ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škofja Loka.
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet tega razpisa, v
celoti.
5. Kraj izvedbe del: območje občine
Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: prevzem del: po
podpisu pogodbe, predvidoma konec novembra 2001, dokončanje del: november
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
Oddelek za okolje in prostor, pri Matjažu
Drašaku, tel. 04/511-23-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresiranim
ponudnikom je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, do
zadnjega roka določenega za oddajo ponudb. Razpisno gradivo lahko s predhodnim
pismenim naročilom dobijo tudi po elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 1-DIR/001-453-1/K
Ob-56234
1. Naročnik: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel.
03/543-46-11, faks 03/543-46-14 (el.
pošta: tajnistvo@szozc-slo.si). Po pooblastilu zdravstvenih domov: Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje; Laško, Kidričeva ul. 5/b,
3270 Laško; Sevnica, Trg svobode 14,
8290 Sevnica; Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ZD
“dr. Jožeta Potrate“ Žalec, Prešernova 6,
3310 Žalec; Brežice, Černelčeva 8, 8250
Brežice; Slovenske Konjice, Mestni trg 17,
3210 Slovenske Konjice; Šentjur, Cesta
L. Dobrotinška 5, 3230 Šentjur in Vrnika,
Ul. 6. maja 11, 1360 Vrnika.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ostali sanitetni material (za nego ran in razkužilni), laboratorijski material in diagnostična sredstva, zobozdravtveni in RTG material – letne količine. Podskupine blaga
(z artikli) za vse ZD so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: Celje, Laško, Sevnica,
Šmarje pri Jelšah, Žalec, Brežice,Šentjur,
Slovenske Konjice in Vrhnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na vse
skupine s podskupinami, na vsako posamezno skupino posebej, ali vsako podskupino posebej, za vsak zdravstveni dom
posebej ali za vse zdravstvene domove
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Gregorčičeva 3, 3000 Celje (tel.
03/54-346-15), Jože Cerovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 10. 2001, vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
žiro račun: 50700-603-31892. Davčna številka 43103375 (na položnico morajo ponudniki napisati svoj točen naslov in svojo
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davčno številko, zaradi izstavitve računa) in
predmet javnega naročila z navedbo št. objave v Uradnem listu RS).
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: (I. faza) 6. 11. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančno garancijo v višini 500.000 SIT,
če ponudba presega 30 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45
dnevni plačilni rok in dekadno fakturiranje.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: okvirni datum za predložitev ponudb
20. 11. 2001, okvirni datum o odločitvi prejema ponudbe 27. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
SZOZD celjske regije
Ob-56278
1. Naročnik: Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.
2. Naslov naročnika: Strunjan 140,
6320 Portorož, tel. 05/617-10-00, faks
05/617-10-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso in mesni izdelki,
2. mesnine in salame,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. sokovi in sirupi,
7. jajčne testenine,
8. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
V posamezni skupini mora ponudnik zagotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto. Sposobnost se priz-

na za 1 leto, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan
140, 6320 Portorož, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 2. 11. 2001 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT (DDV je vključen) na ŽR 51410-603-31957 s pripisom za razpisno dokumentacijo.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 5. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center za usposabljanje Elvira
Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, s 30-dnevnim zbirnikom, 30 dni po izstavitvi računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpisu,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
30-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež centra za usposabljanje - razloženo,
– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predvidoma predložiti ponudbe do 7. 12. 2001. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo predvidoma
11. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan
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razpisno dokumentacijo Živila in material za
prehrano.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 2. 11. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420
Trbovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: predloži bianco menico v višini 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb predvidoma do
7. 12. 2001, odločitev predvidoma do
14. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine oziroma podskupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu o oddaji ponudb. Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

čanov Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Komanova ul. 1 – zunanja dejavnost Dragica Šušteršič, informacije po tel. od 11. do 13. ure
ali pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 11. in 13.
uro do dneva, ko se sprejema prijave ob
predložitvi dokazila o vplačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 10.000 SIT
na ŽR 50102-603-48748.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 22. 10. 2001 do 13. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu zvezana in zapečatena tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, Ljubljana, Komanova ulica 1, zunanja dejavnost.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
kolikor ponudbena vrednost presega
25,000.000 SIT, bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila, veljavna do
31. 12. 2001.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,
– da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga sukcesivno, na podlagi spretnih
naročil naročnika v obdobju treh let,
– da bo dostava fco skladišče naročnika, razloženo,
– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike (na disketi in v pisni obliki) in inforamcije o posebnih ponudbah,
– da odzivni čas ni daljši od 24 ur,
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga,
– da ima organizirano intervencijsko službo za nujno dostavo blaga,
– in drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 11. 2001
do 13. ure, kandidati bodo obveščeni o
sprejemu ponudbe v roku 8 dni po javnem
odpiranju ponudb.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN - 1).
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Ob-56285
1. Naročnik: Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Kolonija 1. maja
21, 1420 Trbovlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
A – sadje in zelenjava:
1. sadje sveže in suho,
2. zelenjava sveža,
3. zelenjava in sadje zamrznjeno;
B – kruh in pekovsko pecivo;
C – mlevski izdelki in testenine:
1. mlevski izdelki,
2. testenine;
D – sveže meso in izdelki iz mesa:
1. sveže meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. izdelki iz mesa;
E – mleko in mlečni izdelki;
F – jajca;
G – sokovi, sirupi, mineralna voda;
H – alkoholne pijače;
I – splošno prehrambeno blago:
1. vloženo sadje, zelenjava in marmelade,
2. juhe in omake,
3. začimbe in dišavnice,
4. čaji,
5. sladkor, sladila, sladkorni izdelki,
6. ostala živila.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do 30. 6.
2002,
– drugo obdobje od 1. 7. 2002 do
31. 12. 2002,
– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do 30. 6.
2003,
– četrto obdobje od 1. 7. 2003 do
31. 12. 2003,
– peto obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6.
2004,
– šesto obdobje od 1. 7. 2004 do
31. 12. 2004 - ta obdobja veljajo za skupine A-3, B, C, D, E, F, G, H in I.
Za skupino A-1 in A-2 bodo veljala mesečna obdobja, in sicer 36 obdobij od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.
Ponudnik lahko ponudi posamezne skupine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, dvig razpisne dokumentacije v tajništvu osebno ali po pošti po
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije, faks 03/56-31-960.
Dodatne informacije samo pisno.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na ŽR št. 52700-603-40729, s pripisom za

Št. 1418/01-1
Ob-56308
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Komanova ulica 1, tel. 568-21-16, faks
568-20-49.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skupni letni ocenjeni vrednosti 58,000.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Komanova ul. 1.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
Sklop blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. sadje in zelenjava,
5. splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava blaga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprotnih naročil naročnika za čas od 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom starejših ob-
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14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Dom starejših občanov Ljubljana
Bežigrad, Ljubljana
Št. 5/10/01
Ob-56277
1. Naročnik: Osnovna šola Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica 44, 2211
Pesnica, tel. 02/653-3151, enako tudi faks.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) prehrambeno blago po 19. členu
ZJN - 1.
(b) Kraj dobave: Pesnica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje sklope oziroma skupine:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. splošno prehrambeno blago,
6. ribe in konzervirane ribe,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. jajca,
9. olja in izdelki,
10. sadni sokovi, sirupi in mineralne
vode,
11. žita, mlevski izdelki in testenine.
Ponudnik lahko konkurira za en sklop
oziroma skupino več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah oziroma sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu OŠ
Pesnica, Pesnica 44, tel. 02/653-31-51,
vsak dan med 8. in 13. uro, kontaktna oseba
je Mira Fuš, kjer jim bodo na voljo tudi vse
dodatne informacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije je mogoč z dnem objave v
Uradnem listu RS in traja do 27. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 9.250 SIT in ga poravnate na žiro
račun št. 51800-603-30463.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave sprejemamo do 5. 11. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijave predložite na naslov OŠ
Pesnica, Pesnica 44, 2211 Pesnica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v predpisih ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
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10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega žiro računa, da
je v zadnjih treh letih z blagom oskrboval
vsaj tri javne zavode, da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posamezne skupine, da nudi 30-dnevni plačilni rok, da zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 11. 2001, 27. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobite v tajništvu šole pri
Miri Fuš.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Osnovna šola Pesnica
Št. 405/01
Ob-56333
1. Naročnik: OŠ Horjul.
2. Naslov naročnika: OŠ Horjul, Horjul
198, 1354 Horjul, tel., faks 01/75-49-008.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: OŠ Horjul, Horjul 198,
1354 Horjul.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov, ali za vse skupaj:
1. mleko,
2. mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo,
4. slaščičarski izdelki in keksi,
5. meso,
6. mesni izdelki,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. jajca,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. sadje, zelenjava, suhe stročnice,
13. ostalo prehrambeno blago,
14. ribe, ribji izdelki, konzenvirane ribe,
15. zamrznjena zelenjava,
16. olja in izdelki.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino ali sklop, za več skupin ali sklopov ali
vse skupaj.
Sposobnost ponudnikov bo priznana po
skupinah oziroma po sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004.
5. (a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, dodatne informacije: OŠ Horjul, Horjul 182, tajništvo.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 10. 2001
do 19. 10. 2001, vsak delovni dan od 7.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun
OŠ Horjul: 50101-603-50022.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 7. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Horjul, Horjul 198, 1354
Horjul.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in / ali /
sklicevanja na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe v skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
do skladišča naročnika - razloženo,
– da zagotavlja zahtevane količine
blaga,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti
blaga.
11. Datum, ko bodo morali kandidati
predvidoma predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 11. 2001 do 12. ure, 9. 11.
2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, najdaljši plačilni rok.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: OŠ Horjul - Mira Založnik.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Osnovna šola Horjul
Št. 246
Ob-56334
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Dom počitka Mengeš.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. meso in mesnine,
2. perutnina,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovski izdelki,
5. testenine,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. konzervirano sadje in zelenjava,
8. zmrznjeni ribji izdelki in zelenjava,
9. sokovi in sirupi,
10. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik se lahko prijavi na en ali več
sklopov, vendar mora ponuditi vse artikle v
posameznem sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo priznala za dobo treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro Rovšek, tel. 241-62-15.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica v znesku 500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega žiro računa,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavil razpisano blago za vsaj pet javnih naročnikov,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga za vse razpisane vrste blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga naročniku.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe: 20. 11.
2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: mag. Tone Perčič, vodja knjižnice,
tel. in faks 04/237-43-99.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede Kranj

Dodatne informacije o razpisanih skupinah
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 osteosintetski material.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 5. 11. 2001, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega 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 in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; prijavitelji predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav
(ne velja za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sesta-
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI št.: 50101-60350267,
sklic na št. 50015-246.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentacji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v drugih fazah izbiranja ponudnika.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo sklepal pogodbe z fiksno ceno po posameznih sklopih za 4 mesečna obdobja, razen za sklop 6. in 7., kjer
bodo enomesečna obdobja. Letna ocenjena vrednost blaga je 30 mio SIT.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Dom počitka Mengeš
Št. 6/2001
Ob-56366
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta 55a, tel. 04/237-42-00, faks
04/237-42-99.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
tujih serijskih publikacij v skladu s 3. odstavkom 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo samo
na celoto.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2001 do 30. 11. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Kidričeva cesta 55a,
mag. Tone Perčič, tel. in faks 04/237-43-99.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 10. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
9.520 SIT na ŽR.št. 51500-609-9165.

Št. 14-01
Ob-56370
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osteosintetski material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno skupino oziroma skupine.
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,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 02/331-15-33.
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vitve 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;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.a
k specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor - razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 21 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da zagotavlja dobavo blaga tudi tistih dimenzij, ki niso zajete v specifikaciji
zahtev naročnika, so pa opisane v tehničnih
in kakovostnih zahtevah naročnika, po cenah iz ponudbe iz II. faze tega razpisa (velja
za skupine 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 in 14);
13. da zagotavlja brezplačno uporabo
instrumentarija za obdobje, v katerem bo
naročnik kupoval blago od izbranega ponudnika;
14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh vrst blaga
iz skupin na katere se prijavlja v register
medicinskih pripomočkov, če to zakon o
zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva
(prijavitelji lahko predložijo kopijo objave
registriranih medicinskih pripomočkov iz
Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 12. 12. 2001,
odločitev o sprejemu 19. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
62,000.000 SIT (z DDV). Prijava na posamezno skupino oziroma skupine. Naročnik
bo usposobljenost priznal za eno leto. Naročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 93
Ob-56374
1. Naročnik: Vrtec Zarja Celje.
2. Naslov naročnika: Zagajškova 8,
3000 Celje, tel. 03/42-66-400; faks
03/42-66-412.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Zagajškova 8, Pucova 3.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti ali po sklopih:
– kruh in pekovsko pecivo,
– žita in izdelki,
– zamrznjeno testo in izdelki,
– slaščičarski izdelki,
– perutnina in izdelki,
– kunčje meso in izdelki,
– telečje meso in izdelki,
– meso in izdelki,
– mleko in izdelki,
– sladoledi,
– ribe sveže,
– jajca,
– zelenjava in sadje sveže,
– stročnice suhe,
– zelenjava zamrznjena,
– zelenjava vložena,
– sadje vloženo,
– sadje zamrznjeno,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 1. 2. 2002
do 31. 1. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo,
dodatne informacije: Vrtec Zarja Celje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisno dokumentacijo: od 12. 10. 2001
med 7. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (znesek
vključuje 19% DDV) na žiro račun št.
50700-603-30416.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 22. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Zarja Celje, Zagajškova 8,
3000 Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v skladu z določbo 11. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 7. 5. 2001, do 14. 5. 2001.
12. Merila za ocenitve ponudb: najnižja
končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb. Ponudniki bodo izbrani za dobo enega leta.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Vrtec Zarja Celje

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 8/01
Ob-56199
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: redno vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno
signalnih naprav na državnih cestah v
Republiki Sloveniji – 1. faza.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: ceste na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnikom, ki
bodo dokazali, da izpolnjujejo vse pogoje iz
10. in 11. točke navodil ponudnikom, bo
priznana sposobnost, za dobo 36 mesecev
od datuma izdaje obvestila o priznanju sposobnosti dalje.
Naročnik si pridržuje pravico, stalno spremljati in preverjati razmere na trgu (širitev trga,
odpiranje meja, ustanovitev novih – prenehanje obstoječih ponudnikov itd.) in po preteku
vsakih 12 mesecev v primeru ugotovljenih
bistvenih sprememb, izvesti nov postopek.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 25. 10. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, vložišče (soba 21/I).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje aplikacije projektna pisarna, 1A – 7.
5. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse.
6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. 10. 2001, 4
mesece.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Petra Rozman, http://www.gov.si/razpisi, razpisi.cvi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
A) Na poslovnem področju:
– Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
– Registracija in dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet prijave.
– Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju).
– Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev,
katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji.
– Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
– V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

– Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.
– Poslovanje na razpisanem področju v
tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa.
– Reference ponudnika:
– reference na prijavljenem področju
informacijskih sistemov;
– najmanj 3 aktivno delujoči informacijski sistemi na kateremkoli področju informacijskih sistemov za prijavljeno kategorijo
informacijskih sistemov;
– najmanj 1 uspešno delujoč sistem v
javni upravi za prijavljeni kategoriji zahtevnejši in poslovno kritični informacijski sistemi.
10. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom ali z internim aktom, iz katerega je razviden nadzor
nad kakovostjo poslovnih procesov, za katere se prijavlja.
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad žiro računa.
2. Stopnja finančne varnosti in poslovni
izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in
kapital v višini 1/12 letne realizacije.
3. Stopnja pokritosti finančnih obveznosti najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov:
1. pogoji veljajo posebej za vodje projektov, posebej za kadre za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov ter posebej za kadre za implementacijo in vzdrževanje informacijskih sistemov
in se isti kadri ne upoštevajo večkrat za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Štejejo se
samo zaposleni v rednem delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas.
– vodje projektov informacijski sistem:
– najmanj 2 vodji projektov;
– najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (univerzitetna);
– posebna znanja: najmanj znanje vodenja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 3 uspešno vodenih informacijskih sistemih.
– kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje
analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov;
– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (visoka);
– posebna znanja: znanje sistemske
analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih informacijskih sistemih.
– kadri za implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje implementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;
– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na osnovi katere se bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 2 uspešno izvedenih implementacijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v navodilih ponudnikom.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v 2. fazi omejenega postopka oddaje
javnega naročila bodo morali ponudniki predložiti ponudbo v roku 30 dni od dneva, ko
jim bo naročnik poslal pisno vabilo k predložitvi ponudbe.
16. Merila za ocenitev ponudb: v 2.
fazi omejenega postopka oddaje javnega
naročila bo edino merilo najnižja ponudbena cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacija v najkrajšem možnem času posredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste – Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 9. 2001.
Direkcija RS za ceste

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. OMIS-PPAP-06-2001
Ob-56228
1. Naročnik: RS, Center vlade za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-864,
razpisi.cvi@gov.si.
3. Navedbe določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1.
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2. Najmanj 1 zaposlen z univerzitetno
pravno izobrazbo ali najmanj 1 zaposlen s
končano visoko upravno šolo ali z opravljenim izpitom iz upravnega postopka in z najmanj 3 letnimi izkušnjami na projektih v javni
upravi za zahtevnejše in poslovno kritične
informacijske sisteme.
3. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za
vse zaposlene na prijavljenem področju.
4. Razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika razpoložljiva na poziv vsak delavnik med 8. in 15.
uro;
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro, vsak dan.
5. Vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne plače za oktober 2000 za vodje projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne plače za oktober 2000 za zaposlene za
izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe;
– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne plače za oktober 2000 za zaposlene za
izvajanje implementacije in vzdrževanja.
6. Opredeljeno število kadrov mora izpolnjevati enake pogoje kot veljajo za delavce v državni upravi, razen državljanstva v
družbah z mednarodnim področjem delovanja.
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za ponujeno število zaposlenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 2.
2002, odločitev do 10. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
izvedbeni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. OMIS-KAK-04-2001
Ob-56229
1. Naročnik: RS, Center vlade za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-864, razpisi.cvi@gov.si.
3. Navedbe določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1.
4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: svetovanje na področju kakovosti za leto 2001, 1A – 7.
5. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse.
6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. 10. 2001, 4
mesece.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Petra Rozman, http://www.gov.si/razpisi, razpisi.cvi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
A) Na poslovnem področju:
– Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
– Registracija in dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet prijave.
– Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju).
– Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji.
– Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
– V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
– Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.

– Poslovanje na razpisanem področju v
tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa.
– Reference ponudnika:
– reference na prijavljenem področju
informacijskih sistemov;
– najmanj 3 aktivno delujoči informacijski sistemi na kateremkoli področju informacijskih sistemov za prijavljeno kategorijo
informacijskih sistemov;
– najmanj 1 uspešno delujoč sistem
v javni upravi za prijavljeni kategoriji zahtevnejši in poslovno kritični informacijski
sistemi.
10. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom ali z internim aktom, iz katerega je razviden nadzor
nad kakovostjo poslovnih procesov, za katere se prijavlja.
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad žiro računa.
2. Stopnja finančne varnosti in poslovni
izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in
kapital v višini 1/12 letne realizacije.
3. Stopnja pokritosti finančnih obveznosti najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov:
1. pogoji veljajo posebej za vodje projektov, posebej za kadre za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov ter posebej za kadre za implementacijo in vzdrževanje informacijskih sistemov
in se isti kadri ne upoštevajo večkrat za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Štejejo se
samo zaposleni v rednem delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas.
– vodje projektov informacijski sistem:
– najmanj 2 vodji projektov;
– najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (univerzitetna);
– posebna znanja: najmanj znanje vodenja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 3 uspešno vodenih informacijskih sistemih.
– kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje
analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov;
– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (visoka);
– posebna znanja: znanje sistemske
analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih informacijskih sistemih.
– kadri za implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje implementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;
– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na osnovi katere se bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 2 uspešno izvedenih implementacijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.
2. Najmanj 1 zaposlen z univerzitetno
pravno izobrazbo ali najmanj 1 zaposlen s

Št.

80 / 12. 10. 2001 / Stran 6197

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse.
6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10. 10. 2001, 4
mesece.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Petra Rozman, http://www.gov.si/razpisi, razpisi.cvi@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade RS za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
A) Na poslovnem področju:
– Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
– Registracija in dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet prijave.
– Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje slabe izkušnje pri poslovanju).
– Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima poravnanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, katere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji.
– Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
– V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
– Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.
– Poslovanje na razpisanem področju v
tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa.
– Reference ponudnika:

– reference na prijavljenem področju
informacijskih sistemov;
– najmanj 3 aktivno delujoči informacijski sistemi na kateremkoli področju informacijskih sistemov za prijavljeno kategorijo
informacijskih sistemov;
– najmanj 1 uspešno delujoč sistem v
javni upravi za prijavljeni kategoriji zahtevnejši in poslovno kritični informacijski sistemi.
10. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom ali z internim aktom, iz katerega je razviden nadzor
nad kakovostjo poslovnih procesov, za katere se prijavlja.
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad žiro računa.
2. Stopnja finančne varnosti in poslovni
izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in
kapital v višini 1/12 letne realizacije.
3. Stopnja pokritosti finančnih obveznosti najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov:
1. pogoji veljajo posebej za vodje projektov, posebej za kadre za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov ter posebej za kadre za implementacijo in vzdrževanje informacijskih sistemov
in se isti kadri ne upoštevajo večkrat za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Štejejo se
samo zaposleni v rednem delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas.
– vodje projektov informacijski sistem:
– najmanj 2 vodji projektov;
– najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (univerzitetna);
– posebna znanja: najmanj znanje vodenja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 3 uspešno vodenih informacijskih sistemih.
– kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje
analize, načrtovanja in izvedbe informacijskih sistemov;
– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (visoka);
– posebna znanja: znanje sistemske
analize in tehnologije, na osnovi katere se
bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih informacijskih sistemih.
– kadri za implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov:
– najmanj 2 zaposlena za izvajanje implementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;
– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na osnovi katere se bo izvajal informacijski sistem;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o najmanj 2 uspešno izvedenih implementacijah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.
2. Najmanj 1 zaposlen z univerzitetno
pravno izobrazbo ali najmanj 1 zaposlen s
končano visoko upravno šolo ali z opravljenim izpitom iz upravnega postopka in z najmanj 3 letnimi izkušnjami na projektih v javni
upravi za zahtevnejše in poslovno kritične
informacijske sisteme.
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končano visoko upravno šolo ali z opravljenim izpitom iz upravnega postopka in z najmanj 3 letnimi izkušnjami na projektih v javni
upravi za zahtevnejše in poslovno kritične
informacijske sisteme.
3. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za
vse zaposlene na prijavljenem področju.
4. Razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika razpoložljiva na poziv vsak delavnik med 8. in
15. uro;
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro, vsak dan.
5. Vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za vodje projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe;
– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za izvajanje implementacije in vzdrževanja.
6. Opredeljeno število kadrov mora izpolnjevati enake pogoje kot veljajo za delavce v
državni upravi, razen državljanstva v družbah
z mednarodnim področjem delovanja.
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za ponujeno število zaposlenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 2.
2002, odločitev do 10. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
izvedbeni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
Št. OMIS-PP-05-2001
Ob-56230
1. Naročnik: RS, Center vlade za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-864, razpisi.cvi@gov.si.
3. Navedbe določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1
4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: delovanje programsko projektne pisarne, 1A – 7.
5. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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3. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za
vse zaposlene na prijavljenem področju.
4. Razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika razpoložljiva na poziv vsak delavnik med 8. in
15. uro;
– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro, vsak dan.
5. Vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne plače za oktober 2000 za vodje
projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za izvajanje analize, načrtovanja in izvedbe;
– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za izvajanje implementacije in vzdrževanja.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 232/01
Ob-56202
1. Naročnik: Javni zavod Obalne lekarne
Koper.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 2,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža notranje opreme
za lekarno Semedela.
Kraj dobave je Lekarna Semedela v
Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri ocenjevanju je izbrani ponudnik dosegel najvišje število točk, zaradi:
najnižje cene (merilo št. 1 ponudbena cena),
največje število potrjenih referenc, in najdaljši garancijski rok 5 let (merilo št. 2 reference, ki vključuje dolžino garancijskega roka),
najkrajši dobavni rok (merilo št. 3 dobavni
rok); najboljši plačilni pogoji 61 dni po dokončanju del in količinskem ter kakovostnem
prevzemu s strani nadzornega organa (merilo št. 4 plačilni pogoji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silvatica Mengeš d.o.o.,
Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš.
7. Pogodbena vrednost: 14,150.314,70
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najnižja ponudba je ponudba, ki je
bila izbrana (glej 7. točko), vrednost najvišje
ponudbe je 15,064.198,70 SIT (vključno z
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni.
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6. Opredeljeno število kadrov mora izpolnjevati enake pogoje kot veljajo za delavce v
državni upravi, razen državljanstva v družbah
z mednarodnim področjem delovanja.
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za ponujeno število zaposlenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost
do 1. 2. 2002, odločitev do 10. 9.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
izvedbeni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev Uradnem listu RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Javni zavod Obalne lekarne Koper

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambni artikli, zavodi za prestajanje kazni zapora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. ZPKZ Dob pri Mirni:
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka – Mengeš
(7,349.724 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
(7,936.880 SIT),
6. drugi prehrambni izdelki: Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje (57,476.892,41
SIT).
2. ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig pri Ljubljani:
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana (1,568.049,26 SIT),
4. kruh, sveži pekarski izdelki: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (6,652.484
SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
(6,628.302 SIT),
6. drugi prehrambni izdelki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
(25,511.102,34 SIT).
3. ZPKZ Koper:
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka – Mengeš
(504.468 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana (1,466.374,50 SIT).
4. ZPKZ Maribor, ZPKZ Maribor - O Murska Sobota, ZPKZ Maribor - OO Rogoza:
2. ribe in ribji izdelki: Brumec – Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka – Mengeš
(3,121.812 SIT),
3. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana (5,975.966,50 SIT),
5. sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
(7,097.719 SIT).
7. Pogodbena vrednost: glej točko 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /

Št. 462-02/50-01/0520-010 Ob-56205
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava dopolnil k obstoječi strokovni
literaturi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Center Marketing International d.o.o., Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: za obdobje treh
let 429,231.700,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo za nakup dopolnil k obstoječi strokovni literaturi
po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka
20. člena ZJN-1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 791-10-1/01-3221
Ob-56206
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
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13. sklop: rastilinska olja in maščobe - nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
15. sklop: riž - nobena od predloženih
ponudb ni bila pravilna,
16. sklop: mlevski in pekarski izdelki nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
19. sklop: sadni izdelki in čokoladni namaz - nobena od predloženih ponudb ni bila
pravilna,
20. sklop: naravni sokovi - nobena od
predloženih ponudb ni bila pravilna,
21. sklop: sladkor - nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
22. sklop: med in nadomestek medu nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
23. sklop: čaji, prava kava - nobena od
predloženih ponudb ni bila pravilna,
24. sklop: kavni nadomestki - nobena od
predloženih ponudb ni bila pravilna,
25. sklop: začimbe - nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
26. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati - nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna,
27. sklop: mineralne vode in vina- nobena od predloženih ponudb ni bila pravilna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: meso: junetina, teletina in svinjina ter mesni izdelki: MIP d.d., Panovška 1,
5000 Nova Goica,
2. sklop: meso: perutnina: KRAS d.d.,
Mirka Pirca 4, 6210 Sežana,
4. sklop: domače sadje: KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
6. sklop: sveža zelenjava: KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
7. sklop: krompir: KZ Agraria Koper
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
10 sklop: biološko konzervirana zelenjava: KZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva 27, 4000
Kranj,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d. Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana,
14. sklop: kruh in pekovsko pecivo: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,
17. sklop: testenine in izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica,
18. sklop: slaščice, keksi in pecivo: Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso: junetina, teletina in svinjina ter mesni izdelki: 7,734.365 SIT,
2. sklop: meso: perutnina: 2,261.800
SIT,
4. sklop: domače sadje: 280.222 SIT,
6. sklop: sveža zelenjava: 1,532.240 SIT,
7. sklop: krompir: 612.986 SIT,
10 sklop: biološko konzervirana zelenjava: 87.000 SIT,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki:
3,447.948 SIT,
14. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
1,336.600 SIT,
17. sklop: testenine in izdelki: 565.560
SIT,
18. sklop: slaščice, keksi in pecivo:
1,655.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: junetina, teletina in svinjina ter mesni izdelki: 2,
2. sklop: meso: perutnina: 2,
4. sklop: domače sadje: 2,
6. sklop: sveža zelenjava: 2,
7. sklop: krompir: 2,
10 sklop: biološko konzervirana zelenjava: 2,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: 2,
14. sklop: kruh in pekovsko pecivo: 2,
17. sklop: testenine in izdelki: 2,
18. sklop: slaščice, keksi in pecivo: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: meso: junetina, teletina in svinjina ter mesni izdelki: najvišja 9,128.200 SIT;
najnižja 7,734.365 SIT,
2. sklop: meso: perutnina: najvišja
2,269.365 SIT ; najnižja 2,261.800 SIT,
4. sklop: domače sadje: najvišja 383.000
SIT; najnižja 280.222 SIT,
6. sklop: sveža zelenjava: najvišja
1,876.250 SIT; najnižja 1,532.240 SIT,
7. sklop: krompir: najvišja 787.500 SIT;
najnižja 612.986 SIT,
10 sklop: biološko konzervirana zelenjava: najvišja 100.143 SIT; najnižja 87.000
SIT,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: najvišja
3,676.050 SIT; najnižja 3,447.948 SIT,
14. sklop: kruh in pekovsko pecivo: najvišja 1,943.624 SIT; najnižja 1,336.600 SIT,
17. sklop: testenine in izdelki: najvišja
689.303 SIT; najnižja 565.560 SIT,
18. sklop: slaščice, keksi in pecivo: najvišja 2,064.351 SIT; najnižja 1,655.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 15. 6. 2001,
Ob-50492.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45863
in št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47821-popravek.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 14-15/01 z dne 2. 3.
2001, Ob-44306.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 310/18-11/2001
Ob-56250
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sklop: meso: junetina, teletina in
svinjina ter mesni izdelki,
2. sklop: meso: perutnina,
3. sklop: meso: ribe in morski sadeži,
4. sklop: domače sadje,
5. sklop: ostalo in suho sadje,
6. sklop: sveža zelenjava,
7. sklop: krompir,
8. sklop: globoko zamrznjena zelenjava,
9. sklop: vložena zelenjava,
10 sklop: biološko konzervirana zelenjava,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki,
12. sklop: jajca,
13. sklop: rastilinska olja in maščobe,
14. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
15. sklop: riž,
16. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
17. sklop: testenine in izdelki,
18. sklop: slaščice, keksi in pecivo,
19. sklop: sadni izdelki in čokoladni
namaz,
20. sklop: naravni sokovi,
21. sklop: sladkor,
22. sklop: med in nadomestek medu,
23. sklop: čaji, prava kava,
24. sklop: kavni nadomestki,
25. sklop: začimbe,
26. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica in koncentrati,
27. sklop: mineralne vode in vina.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valadoltra, skladišče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
Naročnik ni izbral dobavitelja za naslednje sklope:
3. sklop: meso: ribe in morski sadeži prijavil se je samo en ponudnik,
5. sklop: ostalo in suho sadje - po pregledu ponudb je ostala samo ena pravilna ponudba,
8. sklop: globoko zamrznjena zelenjava po pregledu ponudb je ostala samo ena pravilna ponudba,
9. sklop: vložena zelenjava - nobena od
predloženih ponudb ni bila pravilna,
12. sklop: jajca - nobena od predloženih
ponudb ni bila pravilna,

Št. 576/2001
Ob-56251
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-20-20.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: smetarsko vozilo za praznjenje tipskih smetarskih posod od 120 l do
1100 l, Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum, Podjetje za razvoj in prodajo komunalne opreme d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,187.686,80 SIT, 31,715.047 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
Št. 3/2001
Ob-56259
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c. 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče in Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat
Maribor, Maribor,
– skupina C: Koroške pekarne d.d. Dravograd in Žito d.d. Ljubljana,
– skupina D: Žito d.d. Ljubljana, Era d.d.
Velenje in Mlinotest d.d. Ajdovščina,
– skupina E: Kmetija Grace Vuhred in
Zgornjesavinjska KZ Mozirje,
– podskupina F/a: Ledina z.b.o. Slovenj
Gradec in KZ Laško z.o.o. Laško,
– podskupina F/b: Ljubljanske mlekarne
d.d. Obrat Maribor, Maribor in Ribarnica Popič Pavel s.p. Slovenj Gradec,
– podskupina F/c: Celjske mesnine d.d.
Celje in Ledina z.b.o. Slovenj Gradec,
– podskupina F/d: Perutnina d.d. Ptuj in
Ledina z.b.o. Slovenj Gradec,
– skupina G: Ribarnica Popič Pavel s.p.
Slovenj Gradec in Ljubljanske mlekarne d.d.
Obrat Maribor, Maribor,
– skupina H: Era d.d. Velenje, Poslovni
sistem Mercator d.d. Ljubljana, Droga d.d.
Portorož in Kolinska d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 6,598.263,55 SIT,
6,666.800,58 SIT,
– skupina C: 2,711.449,46 SIT,
2,789.413,42 SIT,
– skupina D: 1,215.021,85 SIT,
1,444.512,96 SIT, 1,341.169,65 SIT,
– skupina E: 421.200 SIT, 507.060 SIT,
– podskupina F/a: 11,167.004,57 SIT,
11,793.070,26 SIT,
– podskupina F/b: 744.214,50 SIT,
1,008.987,60 SIT,
– podskupina F/c: 2,487.817,80 SIT,
2,661.195,11 SIT,
– podskupina F/d: 2,872.716,30 SIT,
3,491.972,37 SIT,
– skupina G: 1,908.118,89 SIT,
2,000.327,91 SIT,
– skupina H: 7,981.251,68 SIT,
8,461.084,42 SIT, 2,078.491,21 SIT,
3,265.223,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 7,778.084,40 SIT,
6,598.263,55 SIT,
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– skupina C: 3,290.911,12 SIT,
2,711.449,46 SIT,
– skupina D: 1,768.825,82 SIT,
1,215.021,85 SIT,
– skupina E: 693.360 SIT, 421.200 SIT,
– podskupina F/a: 18,180.218,34 SIT,
11,167.004,57 SIT,
– poskupina F/b: 1,510.185,60 SIT,
744.214,50 SIT,
– podskupina F/c: 3,846.431,88 SIT,
2,487.817,80 SIT,
– podskupina F/d: 4,415.472 SIT,
2,872.716,30 SIT,
– skupina G: 2,961.346,50 SIT,
1,908.118,89 SIT,
– skupina H: 8,467.964,02 SIT,
7,981.251,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42232.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec
Št. 1/2001
Ob-56260
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c. 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: splošni pisarniški material in predpisani obrazci, Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: Piramida d.o.o. Zagorje in
MK Birooprema d.d. Ljubljana,
– skupina B: Mladinska knjiga Trgovina
d.d. Ljubljana in Cankarjeva založba d.d.
Ljubljana,
– skupina C: Piramida d.o.o. Zagorje in
DZS Založništvo in trgovina d.d. Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 1,277.461,33 SIT,
1,372.926,95 SIT,
– skupina
B:
659.366,55
SIT,
695.454,19 SIT,
– skupina
C:
623.665,79
SIT,
647.455,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 1,476.582,35 SIT,
1,277.461,33 SIT,
– skupina
B:
853.219,44
SIT,
659.366,55 SIT,
– skupina
C:
748.943,23
SIT,
623.665,79 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 4, z dne 19. 1. 2001,
Ob-42230.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec
Št. 2/2001
Ob-56261
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska c. 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pralna in čistilna sredstva, papirna
konfekcija in vrečke iz plastičnih materialov, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina A: Henkel Ecolab d.o.o. Maribor, Mavrica d.o.o. Ljubljana in Koroške trgovine d.d. Radlje ob Dravi,
– skupina B: Henkel Ecolab d.o.o. Maribor in Unilever Slovenija podružnica Diversey Lever Maribor,
– skupina B1: Dentacom d.o.o. Velenje
in Ivec d.o.o. Maribor,
– skupina C: Europap d.o.o. Ljubljana in
Valtex & Co d.o.o. Ljubljana,
– skupina D: E.L.F. Branko Lampret s.p.
Šmartno.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina
A:
2,549.887
SIT,
2,611.603,75 SIT, 2,611.603,75 SIT,
– skupina
B:
1,278.110
SIT,
1,390.229,40 SIT,
– skupina B1: 662.037,76 SIT,
695.668,29 SIT,
– skupina C: 2,157.672,30 SIT,
2,211.657,64 SIT,
– skupina D: 900.830 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 2,839.786,25 SIT,
2,549.887 SIT,
– skupina B: 2,425.819,17 SIT,
1,278.100 SIT,
– skupina B1: 800.328,13 SIT,
662.037,76 SIT,
– skupina C: 2,238.694,16 SIT,
2,157.672,30 SIT,
– skupina D: 900.830 SIT, 900.830 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 4, z dne 19. 1. 2001, Ob-42231.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec
Ob-56267
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodniki in spojni material; 38045 kosov; na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: J-Rupert & Co.
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,585.160
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,187.827 SIT, 11,545.985 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,730.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,730.400 SIT, 27,730.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
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gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodniki in spojni material; 19500 kg;
na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronabava
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,600.000 SIT, 9,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56268
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vodniki in spojni material; 16500 kg;
na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Telma Trade
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,491.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,920.000 SIT, 7,491.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56269
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.

Ob-56270
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema daljinskega vodenja SNO;
6 kosov; na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 23,214.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,847.870 SIT, 23,214.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56271
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: omara obračunskih meritev z merilno
opremo; 5 kosov; na objekt naročnika.

Ob-56272
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: RTU za RTP Melje in Radvanje; 2 kosa;
na objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Ensico d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,750.625
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,874.910 SIT, 9,585.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56273
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: odvodniki prenapetosti 110 kV;
28 kosov; na skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
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za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: MR Export-Import d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,806.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,127.800 SIT, 7,806.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56274
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: merilni transformator 110 kV; 6 kosov; na objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila
vsa merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: C & G d.o.o.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,378.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,393.600 SIT, 9,378.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Ob-56275
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: odklopnik 110 kV; 10 kosov; na objekt naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronabava
d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,046.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 57,082.500 SIT, 52,046.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 59
Ob-56276
1. Naročnik: Osnovna šola Prebold.
2. Naslov naročnika: Graščinska 7,
3312 Prebold.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske
kuhinje za tri leta; kraj dobave: Osnovna
šola Prebold, Graščinska 7, 3312 Prebold.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso: mesnine Žerak, Franci Žerak
s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec,
2. perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
3. mesni izdelki: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka-Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 5, 1113 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,
7. kruh: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
8. pekovski izdelki: Donats d.o.o., Bohovska c. 21, 2311 Hoče,
9. sadje: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska 93, 3000 Celje,
10. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,
11. jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško,
12. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
13. testenine: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
14. čaji: Droga d.d., Industrijska cesta
21, 6310 Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka-Mengeš,
16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51220.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Osnovna šola Prebold
Št. 376/01
Ob-56252
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana,
tel.
01/232-09-97,
faks
01/232-91-79.
3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 35 mm filmska kamera, tonska, brezšumna, z dodatno opremo in optiko; kraj
dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 40 točk, tehnične
prednosti do 25 točk, garancijska doba do 7
točk, pogarancijsko vzdrževanje do 7 točk,
obveznosti v zvezi z rezervnimi deli do 5 točk,
reference do 5 točk, plačilni pogoji do 5
točk, rok dobave do 3 točke in druge ugodnosti do 3 točke. Izbrana je ponudba z največjim številom doseženih točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: ARRI Cine Technik, Türkenstrasse 89, 80799 München, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 408.615 DEM
oziroma 45,810.767,47 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
408.615
DEM
oziroma
45,810.767,47 SIT, 164.985,59 EURO
oziroma 36,176.819,29 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 9. 2001.
FS Viba film Ljubljana
Št. 84
Ob-56253
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinj
šol in vrtcev, kraj dobave:
– Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,1233
Dob,
– Osnovna šola Domžale, Bistriška 19,
1230 Domžale,
– Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Brdo 5, 1225 Lukovica,
– Osnovna šola Jurija Vege, Vegova 38,
1251 Moravče,
– Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica 11,
1234 Mengeš,
– Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova 83, 1235 Radomlje,
– Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13,
1230 Domžale,
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15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za osnovno šolo Janka Kersnika Brdo
1. Meso: Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
2. Perutnina in perutninski izdelki: Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto
5. Mleko: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in
sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
6. Mlečni izdelki: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
11. Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
Za Osnovno šolo Jurija Vege
1. Meso: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto
2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
7. Kruh: Žito d.d., Šmartniska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj
9. Slaščičarski izdelki: Žito d.d., Šmartniska 154, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
11. Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Žito d.d., Šmartniska 154,
1000 Ljubljana
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin
Za Osnovno šolo Mengeš
1. Meso: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto

2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče
7. Kruh: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001
Kranj
8. Pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj
9. Slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica
10. Sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana
11. Zelenjava: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za Osnovno šolo Preserje pri Radomljah
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj
9. Slaščičarski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
10. Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
11. Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak’s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za Osnovno šolo Rodica
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
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– Osnovna šola Trzin, Mengeška 7/b,
1237 Trzin,
– Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska 58/a, 1230 Domžale,
– Vrtec Domžale, Savska 3, 1230 Domžale,
– Vrtec Urša, Slamnikarska 26, 1230
Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za Osnovno šolo Dob
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Gruda-Jurmes d.d., C. Lenona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana
11. Zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., Cesta
v Šmartno 29, 1000 Ljubljana
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
16.Splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
Za Osnovno šolo Domžale
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur
3. Mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica
9. Slaščičarski izdelki: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
10. Sadje: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana
11. Zelenjava: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
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5. Mleko: Mlekarna Celeia Mlekarstvo in
sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
6. Mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartniska 152, 1000 Ljubljana
10.Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva
19/a, 1230 Domžale
11.Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
12.Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13.Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14.Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15.Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16.Splošno prehrambeno blago: Rak˝s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za Osnovno šolo Trzin
1. Meso: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto
2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Erfa d.o.o., Bevkova 12, 1233
Dob
6. Mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
9. Slaščičarski izdelki: Vele d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale
10. Sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana
11. Zelenjava: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. 14.Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin
Za Osnovno šolo Venclja Perka
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj
3. Mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
7. Kruh: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001
Kranj
8. Pekovski izdelki: Pekarna Blatnik
d.o.o., Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
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9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana
11. Zelenjava: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana
12. Sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak˝s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za Vrtec Domžale
1. Meso: KZ Krka z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto
2. Perutnina in perutninski izdelki: KZ Krka
z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Mlekarna Celeia Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče
7. Kruh: Žito d.d., Šmartniska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Blatnik d.o.o.,
Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje
9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
11. Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
12. Sadni sokovi: Greda d.o.o., Pod Radovnico 3, 8233 Mirna
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak‘s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje
Za Vrtec Urša
1. Meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona
2. Perutnina in perutninski izdelki: Gruda-Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur
3. Mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale
4. Ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
5. Mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
6. Mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
7. Kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana
8. Pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c 442, 1291 Škofljica
9. Slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartnska 152, 1000 Ljubljana
10. Sadje: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale
11. Zelenjava: Sadiku Fari s.p., Šaranovičeva 19/a, 1230 Domžale

12. Sadni sokovi: Greda d.o.o., Pod Radovnico 3, 8233 Mirna
13. Testenine: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
14. Čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola
15. Zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš
16. Splošno prehrambeno blago: Rak‘s
d.o.o., Pelechova 65, 1235 Radomlje.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih
skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 39.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51217.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Skupnost osnovnih šol Domžale
Št. 403-10/01-10/2001
Ob-56301
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, faks: 01/478-27-43, tel.:
01/478-27-00.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: diskovni sistem Symetrix 8430-73;
1 kos; Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d. računalniški in merilni sistemi, Šlandrova 2, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 101,748.722
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 (20. člen 1. odstavek 2. točke ZJN-1).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 101,748.722 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Davčna uprava RS
Št. 13-PR/01
Ob-56306
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiokirurški potrošni material;
dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena artikla.

Št.

80 / 12. 10. 2001 / Stran 6205

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih artiklov.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal usposobljenost in sposobnost prijaviteljem za posamezen artikel znotraj skupine.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 23. 3. 2001,
Ob-45602.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

– plačilni pogoji 10 točk.
Dobavitelj je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Javna razsvetljava d.d.,
Litijska c. 263, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,506.189
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,966.200 SIT, 18,072.211,08 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Mestna občina Ljubljana
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana;
2. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana;
3. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
4. Salus d.d., Mašere Spasičeva 10,
1000 Ljubljana;
5. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Auremiana
d.o.o.: 759.575,23 SIT; Emporio Medical
d.o.o.: 16,261.039,22 SIT; Pro-Gem d.o.o.:
14,338.920 SIT; Salus d.d.: 5,092.597,39
SIT; Thomy Frey East d.o.o.: 11,801.090
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih artiklov.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposobnost in usposobljenost prijaviteljem za posamezen razpisan artikel znotraj skupine.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 16. 3. 2001,
Ob-45005.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 07-PR/01
Ob-56307
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: RTG material in ostalo; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev 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;
6. Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000
Ljubljana;
7. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Emporio Medical d.o.o.: 1,919.506,29 SIT; Auremiana
d.o.o.: 2,536.031,50 SIT; Hibiskus d.o.o.:
2,354.015,05 SIT; Thomy Frey East d.o.o.:
5,106.027 SIT; Interexport Ljubljana d.o.o.:
6,405.413 SIT; Johnson & Johnson S.E.:
34.233,90; Sanolabor d.d.: 1,454.762,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.

Št. 402-193/01-23
Ob-56317
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-00, faks
01/306-17-49.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava materiala za posip cest (sol),
zimska služba 2001/2002; 2.800 t v razsutem stanju in 200 t v vrečah po 25 kg.
Kraj dobave je Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 40 točk,
– plačilni pogoji 30 točk,
– popusti 30 točk.
Dobavitelj je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Droga Portorož, Živilska industrija d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost: 56,584.143
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,464.700 SIT, 56,584.143 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 6. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 402-30/01-17
Ob-56318
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-05, faks
01/306-17-44.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava avtomatskih dvižnih stebričkov z daljinskim nadzorom za zapiranje
pešpoti z montažo (6x); Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 30,75 točk,
– reference 30 točk,
– rok dobave in vgradnje 20 točk,

Št. 961-6/01-19-113
Ob-56341
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000
Ljubljana,
tel.
01/200-23-50,
faks
01/425-98-23.
3. Datum izbire: 24. september 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 150x osebni računalnik, 150x monitor, 5x prenosni računalnik, 50x laserski
tiskalnik, 15x barvni brizgalni tiskalnik.
Centralna in območne službe ZRSZ.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani dobavitelj je dosegel
največje število točk pri ocenjevanju prispelih ponudb po objavljenih merilih in kriterijih
za izbor najugodnejše ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PC h.and d.o.o., IOC
Trzin, Brezovce 10, 1236 Trzin.
7. Pogodbena
vrednost:
37,030.485,45 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 64,827.514,95 SIT, 36,926.622,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. oktober 2001.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 30/01
Ob-56360
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 20 kV celic ter ostale opreme
za RTP 110/35/20 kV Potoška vas:
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– 20 kV celic s sekundarno opremo,
– zunanji SN odvod iz TR3,
– zunanji SN odvod iz TR1,
– kabli,
– prevzemne števčne meritve,
– oprema v 35 kV celicah.
Dostava 20 kV celic in ostale opreme je v
RTP Potoška vas – vse razloženo in 20 kV
celice ključavničarsko zmontirane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme
(13% delež),
– rok plačila (6% delež),
– kakovost končne obdelave 20 kV celic
(3% delež),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000
(3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 66,899.618
SIT (brez DDV), s proizvajalcem 20 kV celic
IMP-TEN, proizvajalcem stikal TSN in proizvajalcem merilnih transformatorjev Končar.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,696.932 SIT (brez DDV),
66,899.618 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 8. 10. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 29/01
Ob-56361
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 20 kV celic ter ostale opreme
za RP 20 kV Izlake:
– vodne celice (J03, J04, J05, J06, J07,
J10, J11, J12, J13, J14, J15),
– celica lastne rabe in meritev J01,
– merilne celice (lastna raba) J016,
– sklopna celica J09,
– sklopna celica brez stikala J08,
– kompenzacijska celica J02,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– daljinsko vodenje,
– UKV zveza,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme
(13% delež),
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– rok plačila (6% delež),
– kakovost končne obdelave 20 kV celic
(3% delež),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000
(3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 64,931.893
SIT (brez DDV).
Varianta 1a, s proizvajalcem 20 kV celic
IMP-TEN, proizvajalcem stikal TSN, proizvajalcem merilnih transformatorjev Končar in
proizvajalcem zaščite in daljinskega vodenja
Iskra Sysen.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10 pravilnih
ponudb šestih ponudnikov in 2 nepravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,970.893 SIT (brez DDV),
64,931.893 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 8. 10. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 8/2001
Ob-56379
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dva sklopa:
1. anestezijski aparat;
2. monitorji za intenzivo.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Pulmodata d.o.o. Mengeš;
2. sklop: Alpos Meding d.o.o. Šentjur.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 13,968.077,20 SIT;
2. sklop: 19,874.534 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
20,070.618
SIT,
13,968.077,20 SIT;
2. sklop: 19,874.534 SIT, 19,874.534
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 62 z dne 27. 7. 2001,
Ob-52802.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-56407
1. Naročnik: Alpski turistični center Kanin, Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec.
2. Naslov naročnika: Alpski turistični center Kanin, Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec,
tel.
05/389-63-10,
faks
05/388-69-30, e-mail: kanin@siol.net.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: del mehanske opreme za žičniški postaji A in B ter kabine s pripadajočimi
obešali ter prižemnimi elementi. Kraj dobave je Bovec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral podjetje Pomagalski s.a. Francija, ki je bil že dobavitelj in
monter stare žičniške naprave v letu 1973 ter
je izvajal modernizacijo tretjega in drugega
odseka kabinske žičnice na Kanin v letu 1999
in letu 2000. Navedeni proizvajalec ima edini
v lasti vso potrebno dokumentacijo, podatke
o obstoječi žičnici, napravo spremlja in jo vzdržuje skozi celotno obratovalno obdobje, ima
na voljo ustrezne rezervne dele za modernizacijo, stalno zagotovljen strokovni servis ter strokovno usposobljene kadre.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pomagalski S.A. 109,
Rue Aristide-Berges Vorrepe, Francija.
7. Pogodbena vrednost: 273,605.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 273,605.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
ATC Kanin, Bovec d.o.o.

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. 347-15/2001
Ob-56207
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Občina Mozirje,
Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, tel.
03/839-33-00, faks 03/839-33-05.
3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih del
na modernizaciji II. faze LC Gneč-Bukovčnik, Lepa Njiva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, reference 20%,
plačilni pogoji 10%, najugodnejši ponudnik
je prejel največje število (90) točk.
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9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,946.036,36 SIT, 54,473.940,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, št.
40206-1-G/OP-2.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Občina Dobrovnik

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Slovenske Konjice
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CMC d.d. Celje, Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 19,774.230
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: prejeti sta
bili dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,167.394,10 SIT, 19,774.230 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane in zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2001.
Občina Mozirje
Ob-56208
1. Naročnik: Občina Šenčur, Kranjska
11, 4208 Šenčur.
2. Naslov naročnika: Občina Šenčur,
Kranjska 11, 4208 Šenčur, faks
04/251-91-11, e-mail: obcina@sencur.si.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja večnamenske
športne dvorane v Šenčurju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbinec GIP gradbeništvo d.o.o, Polica 25, 4202 Naklo.
7. Pogodbena
vrednost:
381,142.379,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 440,689.464,06 SIT, 381,142.379,57
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001, Ob-46738.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Šenčur
Št. 40206-1-G/OP-2
Ob-56209
1. Naročnik: Občina Dobrovnik-Dobronak Kozseg.
2. Naslov naročnika: tel. 02/579-90-70,
faks 02/579-90-72.
3. Datum izbire: 3. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v
Občini Dobrovnik I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospodarsko podjetje, Ciril Metodova 34, Murska
Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 59,752.096
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št. 761/2001
Ob-56210
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kraška cesta 32,
6215 Divača, tel. 05/708-20-00, faks
05/708-20-20.
3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovodi v vremski dolini VI. etapa: vodovod Betanja–Brežec–
Goriče, etapa Brežec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbere: cena, plačilni pogoji, druge
ugodnosti; utemeljitev izbire: doseženo najvišje število točk po naštetih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Koper, Ankaranska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 24,500.000
SIT z vključenim DDV 19%.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 42,8% vrednosti del.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,038.266 SIT, 24,500.00 SIT (z
vključenim 19% DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2001.
Občina Divača
Št. 53977
Ob-56211
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija občinske
ceste na Tolstem vrhu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
Celje, p.p. 448.
7. Pogodbena vrednost: 24,070.332,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Ob-56213
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe:
1. modernizacija dela lokalne ceste
LC 181080 Brezovec pri Polju–Polje ob
Stoli, v dolžini 1.114,71 m,
2. modernizacija dela lokalne ceste
LC 181040 Križan vrh–Bistrica ob Sotli,
v dolžini 889,47 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, garancija, rok dokončanja del. Najugodnejša je bila ponudba, ki je po navedenih
merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje, d.d., Lava
42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– pod 1. točko: 16,603.565 SIT (z vključenim DDV),
– pod 2. točko: 13,126.847 SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pod 1. točko: 19,351.369,50 SIT,
16,603.565 SIT (z vključenim DDV),
– pod 2. točko: 13,727.804,30 SIT,
13,126.847 SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Podčetrtek
Št. 225-25/2001
Ob-56238
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija dela lokalne ceste št. 203–180 Lormanje–Voličina–Selce–(Rogoznica)–Janežovci in
dela lokalne ceste št. 203-150 Zamarkova–Voličina–Hum–Korena, ki sestavljata odsek Šetarova–Sp. Voličina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d.,
Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
30,995.394,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,751.700,47 SIT; 30,995.394,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Občina Lenart
Št. 08/01
Ob-56254
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00,
faks: 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne kanalizacije Škale zahod – III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Josip Petrak s.p. NIVIG,
Stantetova 13, 3320 Velenje.
7. Pogodbena
vrednost:
43,916.762,99 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,464.260 SIT, 43,916.762,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 002/2001
Ob-56258
1. Naročnik: Komunala javno podjetje
d.o.o. Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kopališka 2, 9000
Murska Sobota, tel. 02/521-37-00, faks
02/521-37-40).
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja primarnega vodovoda Murska Sobota - Bakovci II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70%, plačilni pogoji
30%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d.
Murska Sobota, Bakovska ulica 31, 9000
Murska Sobota .
7. Pogodbena vrednost: 45,136.904,33
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,136.904,33 SIT, 42,075.896
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Komunala d.o.o. Murska Sobota
Ob-56263
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje in Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310
in Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-700.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: podaljšanje rajonskega
zbiralnika RZ-10 do glavnega zbiralnika
GZ-0 v Celju, gradbena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Izbrani ponudnik je na osnovi objavljenih
pogojev, meril in kriterijev dosegel najvišje
število točk, to je 97,7957 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
36,748.149,68 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,676.230,12 SIT, 36,748.150 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54, z dne 29. 6. 2001, odprti postopek, Ob-51284.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje
Ob-56264
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje in Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310
in Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-700.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: podaljšanje rajonskega zbiralnika RZ-2 od Ronkove ulice do prečkanja struge Koprivnice in rekonstrukcija vodovoda od Ronkove ulice do prečkanja struge Koprivnice, gradbena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Izbrani ponudnik je na osnovi objavljenih
pogojev, meril in kriterijev dosegel najvišje
število točk, to je 103,7909 točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
141,331.435,18 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
145,967.525,20
SIT,
141,331.435 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54, z dne 29. 6. 2001, odprti postopek, Ob-51287.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Vodovod - kanalizacija, d.o.o. Celje
Ob-56265
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-9260, faks
02/584-92-75.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih voda
v naselju Banovci – kanal A1 in zbirni
kanal.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 80% in tehnična ocena 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mura, Javno vodnogospodarsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 11,973.777,86
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,978.334,65 SIT, 11,973.777,86
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o.
Ob-56262
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje in Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310 in
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, tel. 03/42-65-700.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: podaljšanje kanala RZ 10 na območju Skalne kleti, gradbena
dela, Celje.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Merosodnega
trga v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 70 točk,
– rok dokončanja del 20 točk,
– garancijski rok 10 točk.
Izvajalec je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL d.d., Gradnje, Rast,
Inžiniring, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,352.290
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 14,900.852 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,567.212 SIT, 42,352.290 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana

2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno
maso na območju AC baze Slovenske
Konjice in Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje .
7. Pogodbena
vrednost:
149,048.053,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 149,693.658,10 SIT in 149,048.053,35
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen dne 23. 2. 2001, Ur. l.
RS, št. 12, Ob-44023.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
Izbrani ponudnik je na podlagi objavljenih pogojev, meril in kriterijev dosegel najvišje število točk, to je 103,9882 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena
vrednost:
41,066.731,69 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,158.538 SIT, 39,166.774,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: odprti postopek Uradni list RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001, Ob-51286.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje
Št. 005-5/01-133
Ob-56283
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks
03/574-34-46; tel. 03/747-13-10.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne naprave velikosti 500 PE z vtočno in iztočno
kanalizacijo za območje ZN Dramlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok izdelave, garancija in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.
Lava 42, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 21,599.910,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,151.958 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,976.616,83 SIT, 21,599.910,55
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 402-42/01-13
Ob-56319
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.

Št. 402-43/01-23
Ob-56320
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Hribarjevega
nabrežja – III. faza v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 70 točk,
– rok dokončanja del 20 točk,
– garancijski rok 10 točk.
Izvajalec je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL d.d., Gradnje, Rast,
Inžiniring, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 93,630.941
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 48,159.970 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,808.200 SIT, 93,630.941
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 3. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/01
Ob-56349
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Ob-56351
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste (LC 251030) Vikrče–Medvode, na
odseku Mihovec–Kralj, v dolžini 800 m.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 – združenje za cestogradnjo, GIZ, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 49,334.560,32
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 67,445.846 SIT in 49,334.560,32
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Občina Medvode
Št. 26/01
Ob-56358
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba optične povezave po DV 20 kV Kočevje-Črnomelj z izdelavo projektne dokumentacije:
– projektna dokumentacija,
– kabel,
– montažni material in PE/HD cevi,
– montaža in spajanje kabla,
– gradbena dela,
– montaža, meritve in druga dela,
– ostali stroški.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– reference ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca za izdelavo PGD, PZI, dobavo in montažo (15% delež),
– rok izvedbe (7% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad d.d., Kamniška
41, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 135,757.537
SIT (brez DDV), z ADSS kablom proizvajalca ALCOA.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi in 1 neprimerna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 143,047.683 SIT (brez DDV),
135,757.537 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 8. 10. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 40305/02-13/01
Ob-56441
1. Naročnik: Komunala Kranjska Gora
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora.
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja poslovilne vežice Podkoren.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: obseg del za razpoložljivi
znesek (80%), garancijska doba (20%); največje število točk pri ovrednotenju meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP Jesenice d.d.,
Prešernova 5, Jesenice.
7. Pogodbena
vrednost:
17,658.828,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,349.972,90 SIT, 17,658.828,37 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Št. 351-30/00
Ob-56498
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija Kulturnega doma Metlika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 90 točk (po formuli),
– plačilni pogoji: 0-5 točk,
– reference: 0-5 točk.
Po merilih je izbrana najugodnejša ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dominal d.o.o., Novi trg 1,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 14,494.105,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,580.880 SIT, 14,494.105,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Metlika
Št. 347-46/01
Ob-56497
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev lokalne ceste Gornja Lokvica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 90 točk (po formuli),
– plačilni pogoji: 0-5 točk,
– reference: 0-5 točk.
Po merilih je izbrana najugodnejša ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetja Novo mesto d.d. Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 22,902.740
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,353.902 SIT, 22,902.740 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 10. 2001.
Občina Metlika

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. 462-02/79-01/0520-010 Ob-56203
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje
in vzdrževanje mobilnega rentgenskega
sistema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pan elektronik d.o.o., Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 11,995.200
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
Naročnik je oddal javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 40301/005/98
Ob-56204
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18, e-mail: info@mesto-sg.si.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja vodovoda Sele – Vrhe – II. gradbena etapa
visoka cona 1 – 1. faza.

Št.

80 / 12. 10. 2001 / Stran 6211

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference ponudnika in ponudbena cena; ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Agencija Etažna, Jožica Reberc, s.p. Cizljeva ul. 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: vknjižba etažne
lastnine za posamezni del večstanovanjske
hiše po ZZK znaša z DDV 23.800 SIT, po
ZPPLPS z DDV 35.700 SIT; pogodbena vrednost za leto 2001 znaša 3,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po ZZK najvišja 23.800 SIT, najnižja
17.850 SIT; po ZPPLPS najvišja 35.700 SIT
(dva ponudnika) in najnižja 29.750 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 4. 2001.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,
Oddelek za splošne in pravne zadeve

Izvajalec je bil izbran na podlagi analize
ponudb in predloga strokovne komisije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TISA d.o.o., Ižanska 213,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,562.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,718.040,81 SIT, 23,562.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 4. 2001.
Mestna občina Ljubljana
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba 50%, reference 30%, ostalo 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 13,477.445,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Puv nizke in vodne gradnje Celje –
13,430.144,85 SIT, Gradnje IGEM Slovenj
Gradec – 14,334.313,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 10. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 3949
Ob-56246
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, tel. 00386/7/48-02-348, telefaks
00386/7/49-21-528, e-naslov: breda.vidmar@nek.si.
3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: optimizacija
varov za ISI program na osnovi ASME
standardov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je dodeljeno v skladu s 110. členom, točka 4.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Electric Europe, Boulevard Paepsem, 20 B-1070 Brussels, Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 196.600 EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Št. 36001-60/2001 0500 01 Ob-56247
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za splošne in pravne
zadeve.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vknjižba etažne lastnine večstanovanjskih hiš katerih
investitorica je bila, do ustanovitve Stanovanjskega sklada Občine Maribor, Mestna
občina Maribor oziroma njeni pravni predhodniki. Storitev je opredeljena v 21. točki I B storitve ZJN-1.

Ob-56266
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. 02/876-18-23.
3. Datum izbire: sklep o oddaji javnega
naročila z dne 12. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
lokalnih in uličnih cest ter javnih poti v
Občini Muta za obdobje 2001-2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference. Najugodnejši ponudnik je najcenejši in ima ustrezne reference na predmetnih delih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bauer Bernard, s.p., Ob potoku 8, 2360 Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 1,950.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,017.100 SIT, 1,950.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49140.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2001.
Občina Muta
Št. 402-136/01-18
Ob-56316
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-28, faks
01/306-17-49.
3. Datum izbire: 13. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitve: čiščenje brežin Ljubljanice in ostalih brežin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100 točk.

Št. JR-Pranje/2001
Ob-56330
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-24, faks
01/300-39-12.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitve pranja perila in delovnih oblek.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 75%, reference ponudnika
20%, boniteta ponudnika 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bistra d.o.o., Spodnji trg 12,
4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 2,496.288 SIT,
2. sklop: 3,079.928 SIT,
3. sklop: 2,411.912 SIT,
4. sklop: 2,744.216 SIT,
5. sklop: 2,353.872 SIT,
6. sklop: 671.748 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 3,353.723,69 SIT in 2,496.288
SIT,
2. sklop: 4,176.589 SIT in 3,079.928
SIT,
3. sklop: 3,275.981 SIT in 2,411.912
SIT,
4. sklop: 3,763.773,89 SIT in 2,744.216
SIT,
5. sklop: 3,260.123,05 SIT in 2,353.872
SIT,
6. sklop: 925.704,81 SIT in 671.748 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. JR-PrevoziSNMP/P01
Ob-56332
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-29, faks
01/300-39-11.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
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4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
storitve nujnih reševalnih prevozov za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana –
Enote Službe nujne medicinske pomoči
(SNMP) na območju mestne in primestnih občin Ljubljane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: elementi pogajanja: cena, plačilni
roki, tehnični pogoji in kadrovska struktura.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,757.801 SIT
mesečno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,757.801 SIT mesečno.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: poziv k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave je bil poslan 18. 9. 2001.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-56406
1. Naročnik: Alpski turistični center Kanin, Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec.
2. Naslov naročnika: Alpski turistični center Kanin, Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec,
tel.
05/389-63-10,
faks
05/388-69-30, e-mail: kanin@siol.net.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tehnična pomoč pri montaži opreme na žičniških postajah A in B kaninske žičnice ter reguliranje pri montaži in precizne nastavitve,
izdelava spleta vrvi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral podjetje Pomagalski s.a. Francija, ki je bil že dobavitelj in
monter stare žičniške naprave v letu 1973 ter
je izvajal modernizacijo tretjega in drugega
odseka kabinske žičnice na Kanin v letu 1999
in letu 2000. Navedeni proizvajalec ima edini
v lasti vso potrebno dokumentacijo, podatke
o obstoječi žičnici, napravo spremlja in jo vzdržuje skozi celotno obratovalno obdobje, ima
na voljo ustrezne rezervne dele za modernizacijo, stalno zagotovljen strokovni servis ter strokovno usposobljene kadre.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pomagalski S.A. 109, Rue
Aristide-Berges Vorrepe, Francija.
7. Pogodbena vrednost: 10,390.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,390.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
ATC Kanin, Bovec d.o.o.
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Št. 403-258
Ob-56487
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD/PZI projektne dokumentacije za izgradnjo knjižnice v Škofji Loki.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (60 točk),
strokovna priporočila (40 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ARHE d.o.o., Židovska 4,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,973.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,098.551 SIT, 5,130.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 10. 2001.
Občina Škofja Loka
Št. 343-40/2001
Ob-56488
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, tel.
05/365-91-22 faks 05/365-91-33, Obcina.Ajdovscina@siol.net.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
šolskih prevozov v šolskih letih
2001/2002, 2002/2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: avtobusni prevozi - Avrigo
d.d., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica, Kombi prevozi - Antoni d.o.o., Vipavska c. 6/a,
Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 34,467.710
SIT - avtobusni prevozi, 3,043.044 SIT kombi prevozi.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za vsak sklop ena ponudba.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek zaključen po postopku s
pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-51435, Ur. l. RS, št. 54 z dne 29. 6.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 10. 2001.
Občina Ajdovščina
Ob-56524
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986-2000 in

družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 600 točk,
– reference ponudnika samo za področje razpisanih del v zadnjih petih letih 200
točk,
– reference kadra 100 točk,
– sposobnost ponudnika, da razpisana
dela izvede z lastno programsko opremo:
100 točk,
– plačilni pogoji: 100 točk,
– izdelava plana v digitalni obliki: 100
točk.
Ponudnik je prejel dve popolni ponudbi
ter jih ovrednotil glede na merila iz razpisne
dokumentacije, ter v skladu s tem izdelal
točkovnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki me je naročilo dodeljeno: Savaprojekt, d.d. Krško; Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. Pogodbena vrednost: 35,462.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,385.000 SIT, 35,462.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 9. 2001.
Občina Krško

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 222-31/01
Ob-56201
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19/a,
Ljubljana.
3. Opis projekta: izvedba medicinsko
programiranega dopusta.
4. Število udeležencev: 1.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Unior d.d, Program Turizem, Cesta na
Roglo 15, 3214 Zreče.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: /
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo

Št.

80 / 12. 10. 2001 / Stran 6213

Pisne vloge na obrazcu ZJN-2, ki je v
prilogi tega javnega poziva - obrazci so na
razpolago tudi na območnih obrtnih zbornicah, predlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo priporočeno s povratnico na naslov: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Celovška 71,
1000 Ljubljana, s pripisom: »za seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj«.
Predlagatelj, samostojni podjetnik, vloži
vlogo sam ali po zastopniku oziroma pooblaščencu, pravna oseba pa po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni osebi.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka vpisa v seznam in vodenja seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj v višini 9.520 SIT (v
znesku je zajet 19% DDV). Znesek se plača
na transakcijski račun: Obrtna zbornica Slovenije, št. 17000-0000040195, pri SIB
d.d., Ljubljana, sklic 200 060.
V seznam se lahko vpišejo tudi izvajalci iz
tujine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, v kolikor ima Republika Slovenija z državo v kateri
imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje posredovano v roku 30 dni
od vložitve popolnega zahtevka. Potrdila veljajo eno leto od datuma vpisa v seznam.
Dodatne informacije: Obrtna zbornica
Slovenije,
Sekcija
gradbincev,
tel.
01/58-30-540.
Obrtna zbornica Slovenije

Priloge k vlogi:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne
subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih
družb, izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija
vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidenc se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču.
3. potrdilo, da predlagatelju v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet vpisovanja v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj. V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje.
4. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti in sicer obrtno dovoljenje iz katerega je razvidno, da opravlja
dejavnost gradbeništva, kot je določena v
Uredbi o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti.
5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po Zakonu o graditvi objektov. Prijavi se priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali
pogodbe o delu in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma kopijo
spričevala o končanem šolanju in kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
6. dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
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Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
(92. člen)
Št 486/01

Ob-56216

Javni poziv
za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi 92.
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS št.
39/2000) poziva člane OZS, da se vpišejo
v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj
za izvajanje javnih naročil.
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Obrtna zbornica Slovenije pooblaščena za pripravo seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil. Med gradnje po določilih ZJN-1
spadajo: splošna dela na področju stavb in
nizkih gradenj ter rušenje, gradnja objektov
ter delov objektov, nizke gradnje, inštalacije
pri gradnjah in zaključna gradbena dela.
V vlogi za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj predlagatelj navede naslednje podatke:
– firmo in sedež,
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev za vpis in sicer:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne
subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih
družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija
vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču.
3. potrdilo, da predlagatelju v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet vpisovanja v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj. V RS navedeno potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki
se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
4. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti in sicer obrtno dovoljenje iz katerega je razvidno, da opravlja
dejavnost gradbeništva, kot je določena v
Uredbi o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti.
5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po Zakonu o graditvi objektov. Prijavi se priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali
pogodbe o delu in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma kopijo
spričevala o končanem šolanju in kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Priloga k javnemu pozivu: -obrazec ZJN-2
OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE
Sekcija gradbincev
Celovška 71
1000 Ljubljana
Datum:___________________

Javni razpisi
VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ

Predlagatelj:
___________________________________
(firma in sedež)

Matična
številka _____________________________
Davčna
številka _____________________________
ki ga zastopa:
_____________________________________________________________
( priimek in ime, naslov oziroma sedež )
Podpis in žig:
___________________________________

Popravek
Št. 922-00-14/97
Ob-56494
V obvestilu o razpisu za izbiro izvajalca
storitev - Razvoj skupnega naravnega parka
v Pomurju, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-56014, se
10., 18., 19., 21. 2.(a), 23. in 27. točka
nadomestijo in pravilno glasijo:
10. Možnosti dodatnih storitev: jih ni.
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenim v ožji izbor: 15. november
2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
februar 2002.
21. 2(a). Vsaj 10% kandidatovih zaposlenih mora delati na področju, povezanem
s to pogodbo.
23. Rok za oddajo prijav: 5. november
2001, ob 12. uri po srednjeevropskem
času. Vse kasneje prispele prijave bodo izločene.
27. Datum predobjave obvestila o razpisu: 16. februar 2001.
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Št. 922-00-14/97
Ob-56495
In The Service Procurement Notice - Joint Nature Park Development Pomurje Region, published in The Official Gazzette of the
Republic of Slovenia, issue 78, dated 5th of
October, Ob-56017, the text of the items
10, 18, 19, 21.2a, 23 and 27 is to be
replaced by the following:
10. Scope for additional services: none.
18. Provisional date of invitation to tender: 15th November 2001.
19. Provisional start date of the contract:
February 2002.
21. 2.(a) At least 10% of the staff working for the candidates currently work in fields related to this contract.
23. Deadline for applications: 12:00 Central European time on 5th November 2001.
The Ministry of the Environment
and Spatial Planning
Popravek
Ob-56231
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni
list RS, št. 117/00), Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa za kreditiranje
okoljskih naložb 22IN01A.
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb 22IN01A, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44462, št.
25/01 z dne 6. 4. 2001, Ob-46222 in št.
58/01 z dne 13. 7. 2001, Ob-52070, se
spremeni tako, da se v 1. točki (1. Predmet
razpisa in višina razpisanih sredstev) besedilo “2 milijardi SIT” nadomesti z besedilom
“2,5 milijardi SIT”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-56337
Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
Krepitev in razvoj socialnega dialoga
Republika Slovenija
1. Sklic na objavo: EUROPEAID/112847/D/SV/SI.
2. Postopek: Mednarodni omejeni postopek.
3. Program: Phare SI.01.01.04.
4. Financiranje: Phare Nacionalni finančni memorandum 2001, SI.01.01.04.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike
Slovenije.
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe
Cilj projekta je krepitev socialnega dialoga in tesnejše povezovanje dela socialnih
partnerjev z izvajanjem skupnih politik EU.
Širši cilj projekta bo podpora večanju zmogljivosti socialnih partnerjev, med drugim tudi z omogočanjem dvostranskega socialnega dialoga.
Projekt bo sestavljen iz treh sklopov: prvi sklop bo predstavljal zagotavljanje pomo-
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či delodajalskim in delojemalskim organizacijam pri pripravi Zakona o ekonomsko-socialnem svetu.
Drugi sklop bo osredotočen na sodelovanje pri pripravi seminarjev o socialnem
dialogu in strokovnem usposabljanju. Predmet tretjega sklopa pa bo razvoj komunikacijske mreže med organizacijami socialnih
partnerjev ter vzpostavitvi nadzora sistema
izvajanja kolektivnih pogodb.
Projekt je načrtovan za najširši krog koristnikov storitev, to je za katerokoli aktivno
delodajalsko in delojemalsko organizacijo v
Sloveniji, seveda v okviru razpoložljivih sredstev. Svetovalna organizacija bo morala pri
svojem delu upoštevati različne oblike organiziranja koristnikov storitev, ki lahko predstavljajo težavo pri opredeljevanju lokalne
ali državne ravni organiziranja. Zato bo potrebno vključiti v projekt čim večje število
lokalnih organizacij, kar pa bo od izbrane
svetovalne organizacije zahtevalo posebno
pozornost pri načrtovanju vodenja in organiziranje izvedbe projekta.
8. Število in imena sklopov: 1 sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek:
490.000 EUR.
10. Možnost dodatnih storitev: jih ni.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe držav članic ter
držav in območij regij, ki so vključene in/ali
pooblaščene za sodelovanje na podlagi
pravni aktov Evropskih skupnosti (Regulative) ali drugih specifičnih instrumentov, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
ta pogodba financira (glej tudi točko 28).
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (enako kot pod točko 11) ali skupine
(konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.
Konzorcij je lahko stalna, že formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je bila
neformalno ustanovljena samo za namen tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodja in vsi ostali partnerji) so solidarno odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Četudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo konzorcija.
13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene
pravne skupine, drugi člani istega konzorcija in pod-izvajalci) se lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede na obliko
prijave (kot individualni kandidat oziroma kot
vodja ali partner v konzorciju). V primeru, da
fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo vse vloge izločene.
14. Prepoved združitve ponudnikov
vključenih v ožji izbor (“Short listed”)
Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz
nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen te
pogodbe, se ne smejo medsebojno združevati ali izbrati za svoje pod-izvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne sodijo v nobeno od kategorij, ki

so navedene pod točko 2.3 v “Manual of
Instructions for External relations contracts”
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene,
če ne presegajo 30% pogodbene vrednosti.
17. Število kandidatov vključenih v ožji
izbor
Na podlagi prejetih vlog bodo najmanj 4
oziroma največ 8 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.
Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, vključenih v ožji izbor: 3. december
2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe: 15. marec 2002.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: pogodba traja 16 mesecev od
podpisa pogodbe. Podaljšanje pogodbe ni
možno.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kandidatov /temelji na točki 3 obrazca za prijavo/
(a) Skupni letni promet kandidatov mora
za 2,5-krat preseči razpoložljiva sredstva,
namenjena za to pogodbo.
2) Strokovna usposobljenost kandidatov
/temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo/
Vsaj 20% kandidatovih zaposlenih mora
trenutno delati na področju socialnega dialoga.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov /temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo/
(a) Kandidati so v zadnjih treh letih delali
na področju in v obsegu kot je predvideno
za to pogodbo;
(b) Izkušnje pri vodenju razpisnih postopkov po pravil EK;
(c) Kandidati imajo izkušnje pri organizaciji in izvedbi različnih oblik izobraževanja
ter usposabljanja (konference, seminarji, simulacije, delavnice, predstavitve…);
(d) Izkušnje pri razvijanju računalniško
podprte komunikacijske strategije/mreže;
(e) Izkušnje pri oblikovanju spletnih strani.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
Kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvrščenim v ožji izbor.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 12. november
2001 ob 12. uri po srednjeevropskem času. Vse kasneje prispele prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene v standardni obliki, kot je dostopno na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.
Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.
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The project is designed for the widest
spectre of beneficiaries i.e. within the
boundaries of the available budget, any active employers and employees organisation
can take part in the project and not all of
them are located in Ljubljana. The Consultant should take into account that the beneficiaries are organised in different patterns,
which can present difficulty in defining the
local and national level. Therefore, effort
should be given to include as many local
level organisations as possible. For this reasons the Consultant should consider management and organisation as an important
part of project implementation.
8. Numbers and titles of lots: 1.
9. Maximum budget: EUR 490,000.
10. Scope for additional services: None.
Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of the
regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also point 28 below).
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e., the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result
in the automatic exclusion of that person.
In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.
13. Number of applications
Candidates (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors)
should submit only one application for the
current contract [lot], whatever the form of
participation (as an individual candidate, or
as leader or partner of a consortium candidate). In the event that a natural and legal
person submits more than one application,
all applications in which that person has
participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers
comprising firms other than those mentioned in the short-listed application forms
will be excluded from this restricted tender
procedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other
for the contract in question.
15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candidates must declare that they do not fall into
any of the categories listed in Section 2.3
of the Manual of Instructions for External
relations contracts (available from following
Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm).
16. Sub-contracting
Sub-contracting will be allowed. The
maximum percentage of the contract value
that may be sub-contracted will be 30%.

17. Number of candidates to be
short-listed
On the basis of the applications received, at least 4 and at most 8 candidates
will be invited to submit detailed tenders for
this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: 3th December 2001.
19. Provisional start date of the contract: 15th March 2002.
20. Initial contract duration and possible
extension
The duration of this contract is 16
months from the contract signing. No extension is planned.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of
candidate(s) [based on item 3 of the application form]
(a) Total annual turnover of candidate(s)
must exceed 2.5 times the maximum budget of the contract
2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]
At least 20% of all permanent staff working for the candidate(s) currently work in
field of social dialogue.
3) Technical capacity of candidate(s)
[based on items 5 and 6 of the application
form]
a) Candidates have experience(s) in the
past three years with projects of the same
nature and complexity;
b) Management of tender procedures
according to EC rules;
c) Candidates have experience(s) in implementation and organisation of different
types of training and education courses
(conferences, seminars, simulations, workshops, presentations etc.);
d) Candidates have experience(s) in developing computer communication network/ strategy;
e) Experience(s) in designing web sites.
22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications
Deadline for applications is at 12.00
Central European Time on 12th November,
2001.
Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form (available from the
following
Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.
Any application which does not observe these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an
application will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted exclusively to the Contracting Authority:
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Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.), poslana v prijavi, ne bodo upoštevana.
25. Način predložitve prijav
Vse prijave morajo biti izrecno dostavljene naročniku – podpisniku pogodbe:
– ali s priporočeno pošto na naslov: Republika Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000
Ljubljana, Slovenija,
– ali z neposredno osebno vročitvijo naročniku-podpisniku pogodbe (vključno s kurirsko službo) s prevzemnico, pravilno podpisano in opremljeno z datumom, na naslov: Republika Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Oddelek za
EU in tehnično pomoč, Kotnikova 28/I,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
Naslov pogodbe in Sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka
morata biti omenjena tudi pri vsakem nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli drugačen način na bodo upoštevane.
26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu: 2.
avgust 2001.
28. Pravna podlaga PHARE: Uredba
Evropskega sveta št. 3906/89 z dne 18.
decembra 1989, o gospodarski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope z dopolnitvami.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-56340
Service Procurement Notice
Enhancement and Development of
Social Dialogue
Republic of Slovenia
1.
Publication
reference:
EuropeAid/112847/D/SV/SI.
2. Procedure: International Restricted
Tender.
3. Programme: Phare SI 01.01.04.
4. Financing: Phare National Financing
memorandum 2001 SI 01.01.04.
5. Contracting Authority: Ministry of Labour, Family and Social Affairs.
Contract specification
6. Nature of contract: Technical assistance.
7. Contract description
The aim of this project is the enhancement of social dialogue and to link the work
of social partners more closely to the implementation of EU policies. The project will
contribute to the wider objective through
supporting
the
social
partners’
capacity-building efforts-among others also
by means of bipartite social dialogue.
The project consists of three components: Component 1 will provide support to
employees’ and employers’ organisations by
assistance in finalisation of Economic and
Social Council Act. Further, Component 2
will focus on wide scope of seminars on
social dialogue and skills’ trainings and within Component 3, communication network
for social partners’ organisations will be developed and support in set up the monitoring system for collective agreements will be
established.
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– EITHER by recorded delivery (official
postal service) to: Republic of Slovenia, Ministry of Labour, Family and Social Affairs,
Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia;
– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt
to: Republic of Slovenia, Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Department for
EU and Technical Assistance, Kotnikova
28/I, SI-1000 Ljubljana, Slovenia.
The Contract title and the Publication
reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the
application and must always be mentioned
in all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Additional information: No.
27. Date of publication of contract forecast: 2nd August 2001.
28. Legal basis
PHARE: Council Regulation (EEC)
no.3906/89 of 18 December, 1989 on
economic aid to certain countries of Central
and Eastern Europe, as amended.
Ministry of Labour
Family and Social Affairs
Ob-56446
Na podlagi sklepa 31. seje Sveta fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Stegne 21 c, fundacija objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v
letu 2002
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljvih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2002 načrtuje:
a)
za
invalidske
organizacije
2.140,320.000 SIT,
b) za humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč) 713,440.000 SIT,
skupaj 2.853,760.000 SIT.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo posebne socialne programe in storitve ter druge programske sestavine zaradi uveljavljanja posebnih potreb in interesov invalidov,
utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov (64. člen Zakona o socialnem varstvu v povezavi s 4. členom Pravil FIHO);
– humanitarne organizacije, ki izvajajo
dejavnost dobrodelnih organizacij ali orga-
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nizacij za samopomoč zaradi reševanja socialnih stisk in težav ljudi, katerih življenje je
ogroženo ter zagotavljanja posebnih potreb
neposredno prizadetih posameznikov za
čimbolj enakopravno vključevanje v življenje
(62. in 63. člen Zakona o socialnem varstvu
v povezavi s 4. členom Pravil FIHO).
Navedene organizacije morajo skladno z
drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323 in N/85.329,
– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na celotnem območju države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2002, iz katerega so razvidni posebni socialni programi
in storitve, redno delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v
osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,
– da so posredovale poročila o izvedbi
programov v skladu s 23. členom pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije v RS, če so prejele sredstva za
leto 2001,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev ni pogojeno s članstvom
v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno
ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na
sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21 c,
vsak dan od 9. do 14. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program.
Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe pristojnega upravnega organa o registraciji invalidske oziroma humanitarne organizacije,
– fotokopijo sklepa pristojnega upravnega organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti (na podlagi Uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti),
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2001 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2001 prejemali sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje
invalidskih oziroma humanitarnih organiza-

cij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja in šifro dejavnosti.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno
kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije so v zvezi z razpisom na voljo vsak dan od 9. do 12. ure,
po telefonu: 01/511-45-60, ali osebno v
prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji
vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev FIHO v letu 2002. Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o
ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno pozoveta tiste organizacije, katerih vloge niso bile popolne, da jih v 10 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije v
zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in
se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organiazcij v RS pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2002 in ga
posredovali v razpravo in odločitev svetu
FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj ni
možen ugovor.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2002 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.
8. Izplačila odobrenih sredstev
Sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humani-
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je otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, lahko kandidirajo le nacionalne panožne športne zveze, in sicer, če:
– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda;
– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vključeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
Za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine ter športno dejavnost študentov lahko kandidirajo prosilci s programi, ki niso del rednega ali razširjenega programa šole, ki ga izvaja prosilec med šolskim oziroma študijskim letom.
Prednost pri sofinanciranju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športne rekreacije bodo imeli programi, ki bodo imeli
večje število udeležencev, večje število strokovnih delavcev v športu in aktualen, izviren
ter ekonomičen program. Prednost pri izboru bodo imele krovne organizacije, kot
so razna športna združenja in športne zveze
na lokalni ravni. Za športno rekreacijo bodo
imeli prednost prosilci s projekti množičnih
prireditev.
Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s projekti, katerih namen je:
– informiranje ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju,
– promocija športnorekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega,
– muzejska dejavnost na področju športa.
Za program muzejske dejavnosti na področju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99).
Prosilci za sofinanciranje drugih programov morajo za izpeljavo zagotoviti najmanj
60% delež sofinanciranja iz drugih virov.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi, ki bodo ob enakih pogojih finančno
ugodnejši.
Vsi prosilci na področju športne dejavnosti morajo predložiti natančno vsebino
programa, delo strokovnega in organizacijskega kadra, višino načrtovanih materialnih
stroškov in finančni načrt programa.
2.3.2. Za sofinanciranje gradnje športnih objektov lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, vzdrževalnega dela na športnih objektih ali prosilci za
pridobitev dokumentacije, in sicer:
– za sofinanciranje novogradenj in rekonstrukcij športnih objektov investitorji, ki predložijo lokacijsko dokumentacijo in dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP); investitorjem se odobrena sredstva
sprostijo po predložitvi gradbenega dovoljenja, ki ga morajo investitorji predložiti najkasneje do 31. 8. 2002;
– za sofinanciranje adaptacij in vzdrževanj športnih objektov investitorji, ki predložijo dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) in odobreno priglasitev del
pristojnega upravnega organa;
– za sofinanciranje pridobitve dokumentacije investitorji, ki predložijo dokazilo o
lastništvu zemljišča, kjer bo potekala inve-

sticija, oziroma soglasje lastnika zemljišča k
investiciji, če prosilec ni lastnik zemljišča.
Za dokazovanje javnega interesa v investicijah, ki bodo kandidirale za sredstva fundacije, je treba predložiti program nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, ki je potrjen s strani
pristojnega organa in iz katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in investicije.
Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
Zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00).
Prednost pri sofinanciranju gradnje športnih objektov bodo imeli prosilci:
– katerih projekti bodo namenjeni različnim športnim dejavnostim (tekmovalnemu
športu, športni rekreaciji, šolskemu in študentskemu športu) in več športnim panogam,
– katerih investicije imajo večji športni
standard,
– ki investirajo v aktivne športne površine.
Za subvencioniranje obresti od posojil
za gradnjo športnih objektov, lahko kandidirajo investitorji novogradnje ali rekonstrukcije na športnih objektih, ki so najeli posojilo pri poslovnih bankah.
Prosilci za subvencioniranje obresti morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– predračunska vrednost investicije mora biti najmanj 50 mio SIT,
– med viri financiranja morajo imeti zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– najvišja višina posojila, ki je predmet
subvencioniranja, znaša največ 50% predračunske vrednosti,
– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji,
Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:
– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izračun predvidenih bančnih obresti,
– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti).
Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v
letu 2002 in do 31. 12. 2006. Višina subvencije obrestne mere za posameznega investitorja lahko znaša do 100% višine obresti.
2.3.3. Za sofinanciranje raziskovanja in
razvoja športa lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo projekt, iz katerega mora biti razvidna vsebina in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj treninga in programov spremljanja in razvoja treninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.
Izvajalci manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so programi skladni
s 16. in 27. členom zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98). Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli prosilci, ki bodo kandidirali za
usposabljanje in izobraževanje volunterskih
športnih delavcev.
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tarne organizacije prejemale kot mesečno
akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev
FIHO v letu 2002 manjši ali večji od načrtovanega, bo svet FIHO sprejel sklep o zmanšanju ali povečanju odobrenih sredstev v
skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za
uporabo sredstev FIHO.
Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS
Št. 11/01
Ob-56217
Na podlagi 12. člena pravilnika o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 67/98, št. 88/00) (v
nadaljevanju: pravilnik), Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 51 (v nadaljevanju: fundacija) objavlja:
javni razpis
za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji v letu 2002
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer do naslednjih višin:
– športna dejavnost 418,2 mio SIT, in
sicer
a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 175,644.000 SIT,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programe reprezentanc
175,644.000 SIT,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 50.,184.000
SIT,
d) za druge programe 16,728.000 SIT;
– gradnja športnih objektov 499,8 mio
SIT, in sicer
a) za gradnjo športnih objektov
482,307.000 SIT,
b) za subvencioniranje obresti od posojil
za gradnjo športnih objektov 17,493.000
SIT;
– raziskovanje in razvoj športa 81,6 mio
SIT;
– založništvo v športu 20,4 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri gradnji športnih objektov največ
30% predračunske vrednosti celotne investicije,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.
2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
Prednost pri izboru bodo imele nepridobitne organizacije.
2.3.1. Za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa in dejavnosti športne vzgo-
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Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27.
členom zakona o športu.
Za sofinanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, ki imajo znanstveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport (aplikativni projekti, CRP) oziroma tisti, ki bodo to potrdilo
lahko predložili do 20. februarja 2002.
2.3.4. Za sofinanciranje založništva v športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo vsebinski opis dela in natančni finančni načrt.
Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje soglasje svet fundacije.
Za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez, Fakultete za šport
ali pristojne nacionalne panožne športne
zveze.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 17. decembra 2001. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen preko spletnih strani fundacije,
oziroma področje, na katerem prosilec kandidira.
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2002 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo preko naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpisane obrazce in navodila za pripravo vloge pa
lahko proti plačilu prejmejo tudi na sedežu
fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.
Postopek elektronske prijave je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije.
5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali preko elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na telefonsko številko
01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Aleksandra Blagojević.
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6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vloge, ki bodo prispele na sedež
fundacije po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Če razpisna komisija ob odpiranju vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in o tem obvesti
kandidata.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlogov strokovnih komisij sveta fundacije.
Med vrednotenjem vlog lahko strokovne
komisije od kandidatov zahtevajo dodatne
informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.
Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fundacija bo pisno obvestila samo kandidate,
ki jim bodo odobrena sredstva fundacije, in
sicer najkasneje do 31. marca 2002.
Fundacija za financiranje
športnih organizacij v
Republiki Sloveniji
Ob-56282
Občina Šentjur pri Celju objavlja na podlagi 46. in 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
določil Odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list
SRS, št. 27/87 in 28/88)
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš v
stanovanjski coni Loka pri Žusmu
Natečaja se lahko udeležijo pravne in
fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega registra (registracijo) iz katere je razvidno, da ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa originalno potrdilo o
slovenskem državljanstvu.
Pisne vloge je potrebno vložiti na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur pri
Celju, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ne
odpiraj – javni natečaj za prodajo stavbnega
zemljišča.”
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele v roku 15 dni od dneva objave
razpisa, s priloženim potrdilom o vplačani
varščini na račun št.: 50700-630-10243,
Občina Šentjur pri Celju, sklic na št.
51/01.
Varščina, ki znaša 10% od cene gradbene parcele, se šteje kot delno plačilo kupnine za stavbno zemljišče, oziroma se interesentu brezobrestno vrne, če na razpisu ni
uspel.
V javnem razpisu se prodajo naslednje
gradbene parcele:

Oznaka
parcele

Parcelna
številka

Izmera
v m2

Cena
zemljišča

Komunalni
prispevek

Skupna
cena
(v SIT)

1
2

978/48
978/16
978/50

629
575

580.567
530.725

1,213.773
1,213.773

1,794.340
1,744.498

Zgoraj navedene parcele bodo komunalno opremljene z naslednjimi komunalnimi napravami:
– dovozna cesta v asfaltni izvedbi,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje.
Občina Šentjur bo zagotovila izgradnjo
komunalnih naprav skladno s svojim letnim
programom opremljanja ter določili pogodbe o prodaji zemljišča.
V ceni komunalnega prispevka je zajet
prispevek za priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V ceni komunalne opreme stavbnega
zemljišča ni zajet strošek izgradnje električnega ter telefonskega omrežja in prispevek
za priključitev na ti omrežji. Prav tako v ceni
ni zajet prispevek za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Investitor mora na lastne stroške zgraditi individualne priključke na vse komunalne naprave.
Rok za začetek gradnje je eno leto od
prodaje zemljišča, dokončanje gradnje pa v
roku dveh let od prodaje zemljišča.
Če na javnem natečaju sodeluje več ponudnikov, se ob izpolnjevanju pogojev smiselno uporabljajo merila Odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri
Celju.

Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, skleniti pogodbo o prodaji zemljišča.
Kupnino za pridobljeno stavbno zemljišče je investitor dolžan plačati v roku 15 dni
od sklenitve pogodbe.
V primeru, da na razpisu uspeli investitor
ne poravna kupnine za zemljišče v roku,
določenem s tem razpisom, se šteje pogodba za razveljavljeno brez posebnih postopkov in se ne predloži za vpis v zemljiško
knjigo, vplačana varščina pa se ne vrne.
Nastop posesti na oddanem zemljišču
bo možen po podpisu pogodbe in plačilu
kupnine.
Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo kupljene stavbne parcele po tem
razpisu nosi Občina Šentjur pri Celju.
Komisija za prodajo stavbnega zemljišča
bo odpirala vse v roku prispele vloge, 17.
dan po objavi javnega razpisa, ob 12. uri, v
prostorih sejne sobe Občine Šentjur, II. nadstropje, soba št. 48.
Če gradbene parcele v navedenem roku
ne bodo prodane, se sprejemajo ponudbe
naprej, odpirajo pa se vsako prvo sredo v
mesecu, ob 12. uri, v že navedenih prostorih.
Cena stavbnega zemljišča ter stroški priprave in opreme stavbnega zemljišča so for-
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– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Kategorizirani športniki:
– ime in priimek,
– športna panoga,
– kategorija/razred,
– datum začetka in konca trajanja statusa.
Ostali programi športa:
– (kasaštvo, motorno zmajarstvo, planinstvo, šah, taborniki in skavti),
– naziv izvajalca,
– vsebina programa,
– seznam vadečih,
– finančni načrt.
C) Investicijsko vzdrževanje objektov in
naprav, nabava in obnova opreme
Vloga mora vsebovati opis del na objektih in napravah ter naziv opreme s predračunsko vrednostjo.
IV. Končna določila
Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene
v skladu z Merili za izvajanje letnih programov športa v občini.
Rok za dostavo programov športa je 30.
november 2001 na naslov: Agencija za
šport Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer s pripisom »javni razpis 2001«.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bodo sklenjene pogodbe v roku 30 dni od
začetka veljavnosti Odloka o proračunu Občine Ljutomer.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/584-85-93, na Agenciji za
šport Ljutomer.
Občina Ljutomer

Obrazec Prijava na razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega
varstva v občini Ljutomer za leto 2002 se
dobi na Občini Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 111.
4. Merila za dodelitev sredstev
– status društva, ki deluje v javnem interesu,
– imajo sedež ali podružnico v občini
Ljutomer oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v svoj
program člane iz občine Ljutomer,
– kvaliteta programov (množičnost vključevanja članov, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih
…),
– vključenost članov iz občine Ljutomer.
5. Okvirna višina sredstev za ta namen je
1,200.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa do 12. ure na naslovu Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti, soba št. 111. Prijave morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis za programe socialnega in
zdravstvenega varstva za leto 2002«.
7. O višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
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mirani na dan 31. 8. 2001 in se valorizirajo
v skladu z indeksom GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM – ostala nizka gradnja.
Občina Šentjur pri Celju
Ob-56212
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika za
vrednotenje letnih programov športa v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/99)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
letnih programov športa v Občini
Ljutomer iz sredstev občinskega
proračuna za leto 2002
I. Splošna določila
Pravica do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Ljutomer ali
da delujejo v okviru panožne zveze ali društva, ki je član Športne zveze Ljutomer,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
II. Izvajalci
Izvajalci letnih programov športa:
– športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
letnega programa športa.
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje programskih nalog
športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
A) Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedeno odgovorno
osebo,
– število registriranih članov,
– vsebino za populacijo, kateri je vadba
namenjena (vadbeno skupino, ekipo ali posameznika),
– kadrovsko zasedbo z navedbo strokovne kvalifikacije,
– terminski plan (urnik) in kraj vadbe.
B) Drugi progami športa
Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovne nazive (vaditelj, učitelj, inštruktor ali
trener),
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov (licenciranje,
seminarji…),
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vadbi v športnem društvu.
Športne prireditve:
– ime prireditve,

Št. 15-6/00-3258
Ob-56218
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, objavlja
javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov organizacij in društev na
področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ljutomer za leto 2002
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju programov organizacij in
društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto
2002.
2. Na ta razpis lahko oddajo prijavo organizacije, ki dokazujejo javnokoristno dejavnost z listinami, imajo urejeno evidenco o
članstvu in imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
3. Prijava naj vsebuje:
– odločbo o registraciji društva,
– odločbo o dodelitvi statusa društva, ki
deluje v javnem interesu (neobvezno)
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2001,
– program dela za leto 2002 in finančni
načrt za leto 2002,
– seznam članov,
– navedbo kontaktne osebe in telefonsko številko.

Javne dražbe
Ob-56325
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97) in sklepov Občinskega sveta občine Grosuplje z dne 29. 9. 1999, 6. 10.
1999, 10. 5. 2000 in 4. 7. 2001, objavlja
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v k.o.
Grosuplje-naselje in k.o. Sela ter del
pritličja večstanovanjske hiše Rožna
dolina 8 v Grosupljem
1. Predmet prodaje so nepozidana stavbna zemljišča:
– namenjena za gradnjo poslovnega objekta:
A: parc. št. 214/3 travnik 4r v izmeri
1.049 m2, parc. št. 217/3 travnik 6r v izmeri
26 m2, parc. št. 213/7 travnik 4r v izmeri
79 m2 in parc. št. 215/3 funkc. obj. v izmeri 88 m2, vse k.o. Grosuplje-naselje v skupni izmeri 1.242 m2, za izklicno ceno:
16,847.720 tolarjev;
– namenjena za gradnjo stanovanjskega
objekta:
B: parc. št. 222/26 travnik 6r v izmeri
497 m2 k.o. Grosuplje-naselje za izklicno
ceno: 6,997.765 tolarjev;
C: parc. št. 738/25 travnik 3r v izmeri
320 m2, parc. št. 738/52 sadovnjak 3r v
izmeri 262 m2 in parc. št. 738/53 sadovnjak 3r v izmeri 289 m2, vse k.o. Sela, v
skupni izmeri 871 m2, za izklicno ceno:
6,585.644 tolarjev.
2. Predmet prodaje je pozidano stavno
zemljišče:
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D: Večstanovanjski objekt Rožna dolina
8, Grosuplje, lociran na zemljišču parc. št.
1680/1 k.o. Grosuplje-naselje in sicer del
pritličja v skupni izmeri 81,84 m2 koristne
stanovanjske površine s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 5,059.839 tolarjev.
Zemljišča pod (A, B in C) se prodajajo
ločeno.
Podrobnejše lokacijske in gradbene pogoje za gradnjo dveh stanovanjskih objektov in poslovnega objekta bo določil pristojni upravni organ z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem, ki ga mora plačati kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja.
V izklicni ceni nista zajeta odškodnina
zaradi spremembe namembnosti zemljišča
in komunalni prispevek, ki ga mora plačati
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Posebni pogoji za zemljišča pod A, B
in C
Zemljišče pod oznako A se nahaja v ZN
TOC II (Ur. l. RS, št. 23/99) in je določena
le osnovna gradbena linija, ki poteka variantno – vzporedno z osmi cest. Organizacijo parcele se določi po znanem programu investitorja z upoštevanjem pogoja, da
je potrebno na njegovem funkcionalnem
zemljišču v celoti zagotoviti parkirišča za
zaposlene in obiskovalce ter ostale manipulativne površine. Vertikalni gabarit je lahko najmanj pritličje, nadstropje in mansarda, lahko pa doseže višino P+2N ali celo P
+ 3N. Objekt je lahko javen, obrtni ne pa
stanovanjski. Za območje C kot ga imenuje Odlok o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega centra pri Motelu II, Grosuplje (Ur. l. RS, št. 23/99) je potrebno
poleg zemljišč, ki jih občina prodaja pod
oznako A pridobiti še zemljišča, ki niso v
lasti občine, in sicer, parc. št. 213/8 v
izmeri 274 m2, 212/2 v izmeri 352 m2,
210/2 v izmeri 197 m2, 183/2 pot v izmeri 48 m2, 182/2 pot v izmeri 47 m2, 179/2
pot v izmeri 48 m 2, del parc. št. 177/2 pot
v izmeri 133 m2, del parc. št. 184/3 pot v
izmeri 363 m2.
Zemljišče pod oznako B se nahaja v ZN
DVORI IV (Ur. l. RS, št. 23/99) in je predvidena za gradnjo atrijske hiše. Osnovni
gabarit A je 10 x 15 m, višina slemenske
lege 7 m, atrijski prizidek B z maks. gabariti 7 x 6 m ter garaža med objekti D maks.
višina slemenske lege 6 m. Naklon strehe
in vseh nadstreškov je od 20°–25°, izdelava frčad ni dovoljena.
Zemljišče pod oznako C se nahaja v
naselju Cikava, na kateri je dovoljena gradnja stanovanjske hiše z možnostjo tihe obrti. Predvideni uvoz je iz parc. št. 738/114
k.o. Sela (cestni priključek Cikava A«).
4. Posebni pogoji za del pritličja večstanovanjskega objekta
Objekt pod oznako D se nahaja v naselju Grosuplje tik ob podjetju Kovinastroj.
Celotni objekt obsega pritličje, nadstropje,
mansardo, brez kleti. Nadstropje in mansarda se uporabljata v stanovanjski namen.
Del pritličja, ki je predmet prodaje obsega
en večji prostor in dva manjša prostora,
med seboj povezana. Prostori so kompletno usločeni – obokani. V prostorih je napeljano vodovodno omrežje, elektrika v nadometni izvedbi, ogrevanje ni urejeno, urejena zunanja kanalizacija priključena na jav-
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ni kanal. Prostori so potrebni obnove in
trenutno niso primerni za bivanje. V teku je
tudi vpis etažne lastnine objekta.
5. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen
izpis iz sodnega registra.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, s sklicem na št. 555
in pripisom za javno dražbo, v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS in v istem
roku oddati pisno prijavo v zapečateni kuverti z oznako: »Javna dražba – Nepozidano stavbno zemljišče A, B oziroma C – Ne
odpiraj« oziroma »Javna dražba – Pozidano stavbno zemljišče D – Ne odpiraj«.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku 15
dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od nakupa. V
tem primeru plačana varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bomo varščino brez obresti vrnili v roku
5 dni.
Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, razen besedila predloga za
vpis v zemljiško knjigo, ki ga pripravi Občina Grosuplje.
6. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se
bo izklicna cena povečevala za 100.000
SIT, vrstni red se določi po prispelih ponudbah.
Prodajalec si pridržuje pravico, da zemljišča oziroma objekta ne odproda nobenemu dražitelju. V tem primeru bo dražiteljem
vrnil varščino brez obresti v petih dneh po
javni dražbi.
Prodajalec si v primeru odprodaje nepremičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
7. Javna dražba bo v ponedeljek, 29.
10. 2001 ob 9. uri, v prostorih Občine
Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (V.
nadstropje).
8. Vse dodatne informacije lahko dobite pri Uradu za komunalno infrastrukturo
na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje, pri Poloni Verbič, tel.
01/788-87-70 (nepozidano stavbno zemljišče) in Marini Štrus, tel. 01/788-87-71
(pozidano stavbno zemljišče). Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled.
Občina Grosuplje
Ob-56468
Na podlagi 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95 in 80/98) in
33. člena Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01,
62/01) je Občinski svet občine Trebnje

na 22. redni seji dne 3. 10. 2001 sprejel
sklep o objavi
javne dražbe
za prodajo dveh kletnih prostorov na
Golievem trgu 10, Trebnje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.
2. Predmet javne dražbe: dva kletna
prostora v poslovno stanovanjskem objektu Goliev trg 10, Trebnje, stoječem na parc.
št. 221/1, pripisanem pri vl. št. 516 k.o.
Trebnje, v izmeri 16,98 m2 in 13,27 m 2,
skupaj 30,25 m2 – prostora se prodajata
enemu kupcu.
3. Izklicna cena: vrednost prostorov po
cenitvi znaša 1,793.285 SIT. Na javni dražbi se določi kot najmanjši znesek višanja
50.000 SIT.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 6. 11. 2001 ob 12. uri in bo
potekala v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje. Vsi roki se štejejo od
dneva te objave.
5. Vodenje javne dražbe: za izvedbo
postopka javne dražbe in za vodenje postopka javne dražbe je s sklepom imenovana komisija za izvedbo javne dražbe.
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
na območju Republike Slovenije. Na javni
dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije in z njimi povezane
osebe (35. člen uredbe). Fizične osebe
ter pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
7. Plačilo varščine: dražitelj je dolžan
pred začetkom dražbe položiti kavcijo v
višini 10% izklicne cene. Kavcijo je potrebno nakazati na žiro račun Občine Trebnje, št. 52100-630-000-0040206, s pripisom – za javno dražbo kletnih prostorov
v poslovno stanovanjskem objektu Goliev
trg 10, Trebnje. Fotokopijo dokazila o vplačilu kavcije je dražitelj dolžan priložiti komisiji, ki vodi postopek javne dražbe.
8. Po končani dražbi bo kavcija vrnjena
tistim, ki na dražbi ne bodo uspeli, v roku 8
dni, brez obresti.
9. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: z najugodnejšim dražiteljem se sklene
kupoprodajno pogodbo o prodaji kletnega
prostora, najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, uporabnik zadrži njegovo kavcijo. Izbrani ponudnik je dolžan kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni
od uveljavitve kupoprodajne pogodbe.
10. Prevzem objekta: lastništvo prostorov preide na kupca šele s plačilom celotne kupnine.
11. Plačilo taks, davkov in drugih pristojbin: davek in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
12. Ogled prostorov in druge informacije v zvezi s predmetom dražbe: ogled je
mogoč na podlagi predhodnega dogovora, kontaktna oseba Meta Gaj, tel.
07/348-11-08.
Občina Trebnje

Št.

80 / 12. 10. 2001 / Stran 6221

Mandat namestnika predsednika uprave
traja 4 leta.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj ter dokazila o izobrazbi.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Prijavo z vsemi prilogami naj kandidati
pošljejo v zaprti kuverti s pripisom “DARS –
prijava za namestnika predsednika uprave”
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
Ministrstvo za promet

– pravniški državni izpit ali magisterij znanosti s področja prava,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z Zakonom o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90 in nasl.).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami s področja socialne
varnosti in delovnopravnih zadev ter kandidati z znanjem angleškega, nemškega ali
francoskega jezika.
Možnost pridobitve najemnega službenega stanovanja.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih dneh
po objavi razpisa na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova 10, Ljubljana.
Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in časopisu Delo. Rok za
prijave prične teči po zadnji objavi.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Razpisi delovnih
mest
Št. 013-1/2001/10-0909
Ob-56322
Na podlagi drugega odstavka 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in v skladu
s 40. členom Statuta Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Vlada Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
predsednika uprave DARS d.d.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev iz četrtega odstavka 246. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99 in 45/01) izpolnjevati še naslednje pogoje iz 44. člena statuta DARS,
d.d.:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj na vodilnih mestih ali v organih
upravljanja v družbi podobne velikosti in
vrste,
– imeti morajo potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Mandat predsednika uprave traja 4 leta.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj ter dokazila o izobrazbi.
Rok za prijavo je 8 dni od objave tega
razpisa.
Prijavo z vsemi prilogami naj kandidati
pošljejo v zaprti kuverti s pripisom “DARS –
prijava za predsednika uprave” na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,
Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.”
Ministrstvo za promet
Št. 013-1/2001/10-0909
Ob-56323
Na podlagi drugega odstavka 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in v skladu
s 40. členom Statuta Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Vlada Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto.
namestnika predsednika uprave
DARS d.d.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev iz četrtega odstavka 246. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99 in 45/01) izpolnjevati še naslednje pogoje iz 44. člena Statuta DARS,
d.d.:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj na vodilnih mestih ali v organih
upravljanja v družbi podobne velikosti in
vrste,
– imeti morajo potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Št. 013-1/2001/10-0909
Ob-56324
Na podlagi drugega odstavka 27. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in v skladu
s 40. členom Statuta Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Vlada Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto.
člana uprave DARS d.d.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev iz četrtega odstavka 246. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99 in 45/01) izpolnjevati še naslednje pogoje iz 44. člena Statuta DARS,
d.d.:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj na vodilnih mestih ali v organih
upravljanja v družbi podobne velikosti in
vrste,
– imeti morajo potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
Mandat člana uprave traja 4 leta.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih
izkušenj ter dokazila o izobrazbi.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Prijavo z vsemi prilogami naj kandidati
pošljejo v zaprti kuverti s pripisom “DARS –
prijava za člana uprave” na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
Ministrstvo za promet
Ob-56310
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Sekretariat, objavlja prosti delovni mesti
samostojnega svetovalca.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– diploma pravne fakultete,
– pravniški državni izpit ali magisterij znanosti s področja prava,
– 5 let delovnih izkušenj,
– pogoji, določeni z Zakonom o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90 in nasl.).
in
samostojnega strokovnega sodelavca.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– diploma pravne fakultete,

Ob-56194
Nadzorni svet Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.objavlja v skladu z drugim
odstavkom 9. člena statuta družbe prosto
delovno mesto
direktorja javnega podjetja Vodovodi
in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju splošnih zakonskih oziroma razpisnih pogojev s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela morajo kandidati oddati priporočeno v 15 dneh po objavi na naslov: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom: za nadzorni svet.
Direktorja imenuje nadzorni svet za mandatno dobo štirih let s tem, da je po preteku
mandata lahko ponovno imenovan. O imenovanju bodo prijavljeni kandidati obveščeni v osmih dneh po imenovanju.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 2-2001-06
Ob-56371
Razpisna komisija Javnega zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,
na podlagi 3. redne seje Sveta zavoda z
dne 8. 10. 2001 in 28. člena Statuta zavoda, razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži program dela in opredeli
svojo vlogo pri realizaciji le-tega;
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– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati v 8 dneh po
objavi na naslov: JZ Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova 6, z oznako »za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva
objave razpisa.
JZ Zdravstveni dom
»dr. Jožeta Potrate« Žalec
Ob-56195
Svet Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Gorjanska 2, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati:
– pogoje po 53. členu ZOFVI ali,
– pogoje po 145. členu ZOFVI ali,
– pogoje po 43. členu ZOFVI,
ter imeti organizacijsko strokovne sposobnosti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom pripomogel k uresničevanju ciljev šole.
Ravnatelj bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako “za razpis ravnatelja” v roku 15 dni
od objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni od dneva objave razpisa.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki
Su 49/2001
Ob-56196
Republika Slovenija, Delovno sodišče v
Celju, Gregorčičeva 6, 3000 Celje, objavlja
prosto delovno mesto
strokovni sodelavec III.
Pogoji za zasedbo so naslednji:
– splošni pogoji: po Zakonu o delavcih v
državnih organih,
– izobrazba: univ. dipl. jur.,
– delovne izkušnje: 2 leti,
– dodatni pogoji: pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom, znanje tujega jezika.
Rok za prijavo je 15 dni.
Republika Slovenija
Delovno sodišče v Celju
Ob-56373
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosto delovno mesto
učitelja razrednega pouka v oddelku
podaljšanega bivanja, za določen čas, s
krajšim delovnim časom (20 urna tedenska
obveza).
Začetek dela: takoj.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na gornji naslov.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj
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Druge objave
Ob-56257
Lamko d.o.o. - v stečaju, Ljubljana, Celovška 172, na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.
št. St 133/2000 objavlja:
prodajo z javnim zbiranjem ponudb
za naslednje premoženje stečajnega dolžnika po seznamu skladno s cenitvijo cenilca - sodnega izvedenca:
A. Zaloge metraže:
Izkl. cena
1. dekorativa-metraža
166.040 SIT
2. MTT-srajčevina
za predelavo
21.243 SIT
3. tkanina Havex-srajčevina 81.315 SIT
Skupaj
268.598 SIT
B. Zaloge tekstilne galanterije:
34 vrst artiklov-izklicna
cena skupaj:
84.729,45 SIT
C. Računalniška
in ostala pisarniška oprema:
19 kosov-izklicna
cena skupaj:
369.640 SIT
D. Terjatev do fizične osebe v skupnem
znesku 2,438.236,60 SIT in terjatev za povrnitev pravdnih stroškov v znesku
78.486,50 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Terjatev je bila prisojena s
pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v
Ljubljani z dne 1. 7. 1999, zamudne obresti
za posamezne zneske, ki sestavljajo skupno terjatev pa tečejo od leta 1994 dalje.
Stečajni dolžnik ne jamči za izterljivost terjatev.
Navedeno premoženje se prednostno
prodaja v celoti, oziroma v sklopih pod točko A, B, C in D.
Ponudniki morajo ponuditi ceno najmanj
v višini izklicne cene, razen pod točko D,
kjer izklicna cena ni določena.
Pogoji za sodelovanje:
1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične
osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo
biti kupci po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
2. Ponudniki morajo najkasneje 3 dni
pred narokom za javno odpiranje ponudb
vplačati varščino v višini 10% ocenjene vrednosti premoženja, za katero izstavljajo ponudbo, na žiro račun Lamko d.o.o. - v stečaju št. 50104-690-000-0922781. Za ponudbo pod točko D ponudniki vplačajo varščino v višini 50.000 SIT. Vplačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa brezobrestno vrnjena v 8
dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma ponudnikov.
3. Premoženje stečajnega dolžnika, ki je
predmet prodaje, se prodaja po sistemu
“videno-kupljeno”, kasnejše reklamacije glede stvarnih napak ne bodo upoštevane. Kupec postane lastnik premoženja in ga prevzame v posest po sklenitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine. Davke in druge stro-

ške povezane s prenosom lastništva, plača
kupec.
4. Ponudbo je treba poslati s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako “Lamko d.o.o. - v stečaju za javni razpis - ne
odpiraj” na naslov: Odvetnik Igor Gorše,
Pregljeva 1, 1000 Ljubljana. Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno
in rok plačila, skladno s pogoji razpisa. Pri
izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe.
5. Pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik
prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, oziroma kupec, ki odkupi celotno premoženje.
Pri dveh ali več enakih ponudbah po
višini kupnine, bo izbran ponudnik, ki bo na
naroku za izbiranje ponudb pred sodiščem
ponudil najvišjo ceno.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po končanem javnem odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri.
Če izbrani ponudnik v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri, ne sklene veljavne prodajne pogodbe, se mu varščina ne vrne.
Če kupec v pogodbenem roku ne plača
kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vplačano varščina pa zadrži prodajalec.
6. Ogled premoženja, ki je predmet razpisa je možen po predhodnem dogovoru s
stečajnim upraviteljem, odvetnikom Igorjem
Goršetom iz Ljubljane, tel. 041/698-428.
7. Narok za odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2001 ob 9.30 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, soba 311/III.
Lamko d.o.o. - v stečaju
Ljubljana
Ob-56302
Na podlagi Uredbe o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01)in sklepa Občinskega sveta občine Krško z dne
27. 9. 2001, Občina Krško, Cesta krških
žrtev št. 14, 8270 Krško, objavlja
prodajo nepremičnine
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje so: pisarniški prostori v III.nadstropju objekta Cesta 4. julija
42 v Krškem, v izmeri 152.88 m 2 in se
sestojijo iz šestih pisarn, treh hodnikov, čajne kuhinje, sanitarij, garderobe, prostora za
čistila in stopnišča.
Objekt Cesta 4. julija št. 42 v Krškem
stoji na parc.št. 414/1 k.o. Stara vas, in je
vpisan v ZK vložek št. 704 k.o. Stara vas.
V objektu ni vzpostavljena etažna lastnina, tako da prostori niso vpisani v zemljiško
knjigo na ime prodajalca, lastništvo se izkazuje s pogodbo.
2. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
nepremičnino je 30,158.374 SIT.
V ceni ni upoštevan pripadajoči davek.
3. Ponudba mora vsebovati :
– ime in priimek fizične osebe oziroma
naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– ponujeno ceno za nepremičnino,najmanj v višini izhodiščne cene, v primeru
višanja je najnižji znesek 1% od izhodiščne
cene,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, dokazilo o registraciji za pravne osebe
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in samostojne podjetnike (izpis iz sodnega
registra, priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike),
– odločbo za opravljanje dejavnosti v originalu ali overjeno fotokopijo,
– potrdilo o plačanih davkih v originalu
ali overjeno fotokopijo,
– davčno številko ponudnika,
– dokazilo o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije.
4. Pogoji javne dražbe:
– prostori, ki so predmet prodaje, se
prodajajo po načelu videno - kupljeno,
– prostori se prodajajo samo kot celota
in ni možno kupiti posamezne pisarne oziroma kakšnega drugega prostora,
– ponudnik mora pred rokom za oddajo
ponudbe položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na žiro račun prodajalca Občine
Krško, št. 51600-630-8013042, sklic na
št. 100 pri APP Krško. Kavcija bo uspelemu
ponudniku všteta v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena v roku 15
dni po končani javni dražbi brez plačila obresti,
– uspeli ponudnik mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 15 dneh po prejemu priporočene pošiljke s pozivom prodajalca za podpis pogodbe na njegov naslov iz
ponudbe, celotno kupnino pa poravnati najkasneje v fiksnem roku 15 dni po sklenitvi
pogodbe, sicer prodajalec zadrži kavcijo,
pogodba pa se šteje za razvezano,
– davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, vključno z ureditvijo zemljiške knjige, nosi kupec,
– razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za prostore, ki so predmet te
javne dražbe,
– podrobnejše informacije o prostorih
ponudniki pridobijo na tel. 07/49-81-279
in 07/49-81-295, kjer se lahko dogovorijo
tudi o terminu ogleda prostorov.
6. Postopek javne dražbe:
– javna dražba je pisna, na odpiranju ponudb praviloma 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
26. 10. 2001 do 10. ure na naslovu Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– ponudba mora biti zaprta oziroma zapečatena. Na ovojnici mora biti naziv in naslov pošiljatelja ter vidna oznaka “Ne odpiraj
- javna dražba - poslovni prostori”,
– javna dražba z odpiranjem pisnih ponudb bo 29. 10. 2001 ob 9. uri v pisarniških prostorih Občine Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško,
– na javni dražbi so lahko navzoči ponudniki oziroma njihovi zastopniki. Prisotni se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s
pisnim pooblastilom,
– ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov in dokumentov bodo izločeni iz postopka že na
začetku javne dražbe,
– prednost pri izbiri za najugodnejšega
ponudnika bo imel ponudnik, ki bo ponudil
višjo ceno. V primeru, da bodo ponudniki
izenačeni in bo zaradi tega onemogočena
izbira na podlagi predloženih ponudb, bodo

Št.

ti ponudniki na dražbi ali pisno pozvani, da
ob upoštevanju te javne dražbe predložijo
ponudbe z višjo ponudbeno vrednostjo (pri
čemer ni potrebno upoštevati stopnje višanja iz 3. točke te dražbe),
– šteje se, da je javna dražba končana,
ko komisija sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma, ko odloči o
morebitnem ugovoru,
– Občina Krško bo uspešnemu ponudniku prodajno pogodbo s pozivom za podpis posredovala po končani javni dražbi.
Občina Krško
Št. 39/01
Ob-56313
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES

PI

A-0493 Gordana Vesel, univ. dipl. inž.
arh.
A-0627 Miklavž Primic, univ. dipl. inž.
arh.
A-0977 Andrej Šmid, univ. dipl. inž. arh.
A-0978 Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.
A-0979 Rok Klanjšček, univ. dipl. inž.
arh.
A-0980 Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.
A-0981 Dean Lah, univ. dipl. inž. arh.
A-0982 Zvezdana Stojkovič, univ. dipl.
inž. arh.
A-0983 Mateja Špan, univ. dipl. inž. arh.
A-0984 Jože Jaki, univ. dipl. inž. arh.
A-0985 Vera Klepej Turnšek, univ. dipl.
inž. arh.
G-2006 Sašo Brajović, inž. grad.
G-2007 Stojan Plahutnik, inž. grad.
G-2008 Bojan Lap, inž. grad.
G-2009 Franc Furlan, inž. grad.
G-2010 Valter Ternik, inž. grad.
G-2011 Dušan Jerala, inž. grad.
G-2012 Marko Planinšek, univ. dipl. inž.
grad.
G-2013 Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.
G-2014 Dušan Grmek, inž. grad.
G-2015 Ana Belej, univ. dipl. inž. grad.
G-2016 Ana Trunkl, univ. dipl. inž. grad.
G-2017 Janez Poličar, univ. dipl. inž.
grad.
G-2018 Uroš Fonovič, univ. dipl. inž.
grad.
S-0652 Matija Mihelčič, univ. dipl. inž.
str.
S-0738 Alojzij Kalan, univ. dipl. inž. str.
S-1094 Matjaž Pleteršek, univ. dipl. inž.
str.
S-1095 Borut Mlakar, univ. dipl. inž. str.
S-1096 Davorin Zupan, univ. dipl. inž.
str.
S-1097 Dejan Baš, univ. dipl. inž. str.
S-1098 Matjaž Goltes, univ. dipl. inž. str.
S-1099 Štefan Kirbiš, inž. str.
S-1100 Boris Lebedev, univ. dipl. inž.
str.
E-0842 Andrej Zdovc, univ. dipl. inž. el.
E-1258 Miroslav Lesjak, univ. dipl. inž.
el.
E-1259 Samo Bastič, univ. dipl. inž. el.
E-1260 Vanja Jazbec, univ. dipl. inž. el.
E-1261 Tomaž Gregorič, univ. dipl. inž. el.
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E-1262 mag. Mirko Marinčič, univ. dipl.
inž. el.
E-1263 Iztok Češarek, univ. dipl. inž. el.
E-1264 Aljoša Preskar, univ. dipl. gosp.
inž.
TD0596 Vladimir Pavec, univ. dipl. inž.
gozd.
TD0597 Vinko Vidrih, univ. dipl. inž.
gozd.
TD0598 Andrej Kastelic, univ. dipl. inž.
gozd.
TK0594 Nikolaja Podgoršek Selič, univ.
dipl. inž. kem. tehnol.
TV0595 Jožef Reberšek, var. inž.
R-0042 Bogdan Baloh, univ. dipl. inž.
rud.
R-0043 Milan Sirše, univ. dipl. inž. rud.
R-0044 Aleš Berger, univ. dipl. inž. rud.
R-0045 Jože Velikonja, univ. dipl. inž.
rud.
R-0046 Sašo Kosmač, univ. dipl. inž.
rud.
R-0047 Darko Petauer, univ. dipl. inž.
geol.
R-0048 mag. Josip Sadnikar, univ. dipl.
inž. geol.
R-0049 mag. Marjan Kolenc, univ. dipl.
inž. rud.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R - številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 39/01
Ob-56314
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev.
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na seji z dne 25. 9. 2001, upravni odbor je sprejel sklep, da se iz članstva zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev izbriše naslednje inženirje:
ES

PI

A-0737 Erna Šestović, univ. dipl. inž.
arh.
G-1082 Zlatka Pavlinič, univ. dipl. inž.
grad.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
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S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 39/01
Ob-56315
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja na podlagi
lastne zahteve.
Njihove zahteve je obravnaval upravni odbor na seji z dne 25. 9. 2001, upravni odbor je sprejel sklep, da se jim odobri mirovanje članstva:
ES

PI

A-0874 Nena Črnigoj, univ. dipl. inž. arh.
G-0257 Marko Vrhovec, univ. dipl. inž.
grad.
S-0145 Miha Verbajs, univ. dipl. inž. str.
E-0138 Radovan Pušnar, univ. dipl. inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Luka Kotar s.p., Slovenska c. 10, 1000
Ljubljana, preneham z gostinsko dejavnostjo, dne 12. 10. 2001. Ob-56376

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 6/2-209-014/01
Ob-56248
Republika Slovenija, Upravna enota Vrhnika, izdaja na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Bogdana Grmovška, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bogdanu Grmovšku, roj. 9. 4. 1968, s prijavlje-
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nim stalnim prebivališčem na naslovu Lesno
Brdo 62, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Zaletel Maruša, delavka Upravne
enote Vrhnika.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-20/93
Ob-56176
Pravila sindikata obrtnih delavcev Slovenije Sindikata CSS invalidsko podjetje Škofja Loka in zapisnik ustanovnega
sestanka članov sindikata, sta v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.
Pravila in zapisnik sta vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
73.
Sindikatu obrtnih delavcev Slovenije Sindikata CSS invalidsko podjetje Škofja Loka
je dodeljena matična številka Statističnega
urada Republike Slovenije - 1132997.
Št. 75202-028-6/2001
Ob-56177
Pravila Sindikata neodvisnost KNSS
Gostinskega podjetja Vič, d.d., Ljubljana, Gradaška 10, sprejeta dne 14. 6.
2001, matična številka 1156578, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič
Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 145, dne
28. 9. 2001.
Št. 570/2001
Ob-56178
Sindikat vlakovnih odpravnikov Slovnije
se je na podlagi sklepa skupščine sindikata,
dne 9. 3. 2001, preimenoval v Sindikat
železniškega prometa Slovenije, s kratico SŽPS.
Sedež sindikata je: Trg OF 7, Ljubljana.
Sprememba imena, kratice in sedeža sindikata so vpisane v evidenco statutov sindikatov pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Lastnost pravne osebe, ki jo je sindikat
pridobil na podlagi odločbe ministrstva, št.
121-02-026/93, dne 13. 4. 1993, ostaja v
veljavi.
Št. 141-20/01-112
Ob-56245
Pravila sindikata podjetja Merinka Maribor p.o., vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne 11.
11. 1993, pod zaporedno številko 173, ki
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata podjetja Merinka Maribor d.d., so bila spremenjena in sprejeta na občnem zboru sindikata,
dne 10. 9. 2001, s sprejetjem spremenjenih pravil pa je bilo spremenjeno tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: ZSSS, Sindikat
podjetja Merinka Maribor d.d., s sedežem v Mariboru, Žitna ulica 12.
Sprememba je vpisana v evidenco statu-

tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 20, z dne 27. 9. 2001.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 121-20/93-08/DA
Ob-56355
Spremeni se sedež Sindikata zavoda
Osnovne šole Stražišče, ki se sedaj glasi:
Šolska ulica 2, Kranj.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 70 pri Upravni enoti Kranj.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-22/01-11
Ob-56458
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
5. 10. 2001 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb KuW,
Kondensatoren und Wandler Beteiligungsgesellschaft mbH, Sickingenstrasse 71, D – 10553 Berlin, Nemčija, ki ga
zastopa Reiner Gude, član uprave, in Iskra Kondenzatorji Industrija kondenzatorjev in opreme d.d., Vrtača 1, 8333
Semič, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvršila s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe KuW
v družbi Iskra Kondenzatorji na podlagi javne ponudbe v skladu z Zakonom o prevzemih.
Koncentracija zadeva proizvodnjo kondenzatorjev in opreme. Urad je presojal
učinke koncentracije zlasti na trgu močnostnih kondenzatorjev in naprav za kompenzacijo jalove energije, kjer se proizvodnja
obeh udeležencev koncentracije prekriva.
Urad je ob upoštevanju stanja konkurence
na trgu, potencialne konkurence, ki predstavlja pritisk na udeležence koncentracije
in relativne odprtosti trga ugotovil, da ni izkazan resen sum glede skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št.: 3071-24/01-5
Ob-56523
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 5. 10. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija podjetij Engrotuš
d.o.o., Trgovina na debelo in drobno,
Ljubljanska cesta 87, Celje in Celjski
kinematografi d.o.o., Krekov trg 3, Celje, skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija je bila izvedena na podlagi pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža
v družbi Celjski kinematografi d.o.o.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov

Št.
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sklep
o pripojitvi prevzete družbe k
prevzemni družbi
V skladu z zahtevo uprave prevzemne družbe, da o soglasju k pripojitvi prevzete družbe
odloča tudi skupščina prevzemne družbe,
uprava družbe obvešča delničarje prevzemne
družbe, da bo dne 16. 11. 2001 sklicana tudi
skupščina prevzemne družbe, ki bo odločala
o soglasju k pripojitvi prevzete družbe.
Delničarje prevzemne družbe obveščamo, da bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili 516. členom ZGD dne 12. 10.
2001 predložila pristojnemu registrskemu
sodišču pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet prevzemne
družbe, kot edinega ustanovitelja in družbenika prevzete družbe.
Delničarje prevzemne družbe obveščamo, da imajo v skladu z določili 516. členom
ZGD od 15. 10. 2001 dalje na sedežu prevzemne družbe v Velenju na vpogled naslednje listine: pogodbo o pripojitvi, letna poročila prevzemne družbe za zadnja tri poslovna
leta (2000, 1999 in 1998) in letna poročila
prevzete družbe za zadnja dva poslovna leta
(2000 in 1999), revidirana računovodska poročila prevzemne družbe za zadnja tri poslovna leta (2000, 1999 in 1998) in revidirana
računovodska poročila prevzete družbe za
zadnja dva poslovna leta (2000 in 1999),
vmesni bilanci stanja prevzete in prevzemne
družbe po stanju na dan 30. 9. 2001, poročilo uprav prevzemne in prevzete družbe o
pripojitvi in poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe,
ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili četrtega odstavka 516. člena
ZGD najkasneje naslednji delovni dan po
prejemu zahtevka zagotovila brezplačen
prepis teh listin.
Gorenje Notranja oprema, d.d.
Gorenje Interieri, d.o.o.

žbe v času od dneva objave tega obvestila
do dne 14. 11. 2001.
Ne glede na določila prvega odstavka
528. člena ZGD, mora skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev,
kadar delničarji prevzemne družbe, katerih
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe v roku enega meseca
od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne
družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Agis d.d.
predsednik uprave
Anton Čokl
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o strukturi in delovanju upoštevnega trga ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato
Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Ob-56236
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu vrednostnih
papirjev, sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil
Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uprava
Nove Ljubljanske banke d.d. obvešča javnost, da je Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, dne 1. 10.
2001 v sodni register vpisalo
pripojitev
Pomurske banke d.d., Banke Velenje
d.d. in Dolenjske banke d.d. kot prevzetih
bank k Novi Ljubljanski banki d.d. kot prevzemni banki (Srg 2001/08418).
Osnovni kapital NLB d.d. je bil zaradi
pripojitev zgoraj navedenih prevzetih bank
pogojno povečan na skupaj do največ
15.374,794.000 SIT, za kar se lahko izda največ 782.276 novih navadnih delnic
v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, o
čemer je sodišče sprejelo sklep opr. št.
Srg 2001/10874 z dne 28. 9. 2001.
KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, bo po stanju na presečni dan, ki je osmi delovni dan od vpisa
pripojitve v sodni register, opravila zamenjavo delnic prevzete banke za nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, iz naslova tega pogojnega povečanja kapitala, in sicer skladno z menjalnimi
razmerji, dogovorjenimi s pogodbami o
pripojitvi z dne 14. 5. 2001. Nove delnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, so redne imenske delnice, enake do
sedaj izdanim delnicam Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana in zagotavljajo delničarjem vse pravice delničarja Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v skladu s
statutom Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana in predpisi. Nove delnice so
upravičene do dividend za celotno leto
2001.
Nova Ljubljanska banka d.d.
uprava
Ob-56312
Uprava družbe Gorenje Notranja oprema, d.d., Partizanska 12, Velenje (prevzemna družba), v skladu z določili 516. in 528.
člena ZGD obvešča delničarje prevzemne
družbe, da bo dne 16. 11. 2001 v vlogi
100% lastnika in edinega družbenika družbe Gorenje Interieri, d.o.o., s sedežem v
Mariboru, Limbuška cesta 2 (prevzeta družba), sprejela

Ob-56375
Na podlagi določil drugega odstavka
528. člena ZGD v povezavi s prvim in drugim odstavkom 516. člena ZGD upravi prevzemne družbe Agis d.d., Rajšpova ul. 16,
Ptuj in prevzete družbe Agis Zavore d.o.o.,
Rajšpova ul. 16, Ptuj objavljata obvestilo da
je bil dne 10. 10. 2001 registrskemu sodišču na Ptuju predložen predlog pogodbe o
pripojitvi
prevzete družbe Agis Zavore d.o.o., Rajšpova ul. 16, Ptuj k prevzemni družbi Agis
d.d., Rajšpova ul. 16, Ptuj, ki jo je pred tem
pregledal nadzorni svet te družbe.
O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev prevzemne družbe Agis Zavore d.o.o. k
prevzemni družbi Agis d.d. bo odločala
skupščina prevzemne družbe v skladu z določili 528. člena ZGD po izpolnitvi obveznosti iz prvega in drugega odstavka 516. člena ZGD.
Celotno skupščinsko gradivo v skladu s
prvim in drugim odstavkom 516. člena ZGD
za skupščino družbe Agis Zavore d.o.o. je
delničarjem družbe Agis d.d. na vpogled
vsak delovni dan med 9. in 11. uro v tajništvu uprave družbe Agis d.d. na sedežu dru-

Agis Zavore d.o.o.
direktor
Emerik Weigl

Javne prodaje delnic
Ob-56356
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Prodajalec: GI ZRMK, d.d, Dimčeva 12,
1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 15.000 DEM v tolarski
protivrednosti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo četrtega
odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-56192
Banka Domžale d.d., skupina NLB, v
skladu s Statutom Banke Domžale d.d., skupina NLB objavlja ponudbo, ki jo je banki
posredoval delničar Tafin d.o.o., Blatnica
1, 1234 Trzin,
za odkup
782 rednih delnic Banke Domžale d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 25.500 SIT
za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun
52100-748-175.

Stran

6226 / Št. 80 / 12. 10. 2001

Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili Statuta delničarji Banke Domžale d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica.
Banka Domžale d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-56193
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 6. 7. 2001 direktor
družbe Fm&m upravljanje, svetovanje in
marketing d.o.o., Ljubljana, Koroška ul. 2a,
vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vl. 1/30583/00, objavlja skrajšan
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se z dosedanjih
16,782.880 SIT zmanjša za 14,282.880
SIT, tako da po izvedenem zmanjšanju znaša 2,500.000 SIT.
Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Fm&m d.o.o.
direktor
Ob-56451
Sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z
89,120.000 SIT na 20,000.000 SIT.
Ta sklep je dne 21. 5. 1999 sprejel
edini družbenik družbe FI_COM, d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 21, Gordan
Šibič iz Ljubljane.
Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
FI_COM, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Preklic
Ob-56220
Preklicujemo skupščino, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55206, sklicano dne 25. 10. 2001 ob
12. uri v prostorih družbe Žičnice Vogel
Bohinj, d.d. zaradi tega, ker je že izvedena
registracija dokapitalizacije in s tem novi delničarji.
Novi sklic skupščine bo predvidoma v
času od 15. do 20. novembra 2001.
Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.
direktor
Jože Resman
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Preklic

Ob-56354
Uprava družbe Investbiro Koper, d.d.
preklicuje sklic 6. redne skupščine družbe
na dan 15. 10. 2001.
Investbiro Koper, d.d.
direktor Primož Turšič,
univ. dipl. inž. grad.
Preložitev sklica skupščine
Ob-56222
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta preklicuje in predlaga sklic skupščine
družbe Hoja Lepljene konstrukcije in žaga
Škofljica d.d., ki je bila sklicana za 24. 10.
2001 ob 12. uri, na sedežu družbe Ljubljana, Ižanska 18, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne 13. 7. 2001, na
nov datum sklica, in sicer na dan 18. 12.
2001 ob 12. uri, na istem sedežu in z istim
dnevnim redom.
Hoja Lepljene konstrukcije
in žaga Škofljica d.d.
uprava
Št. 36/2001
Ob-56223
Na podlagi 62/7.5 člena Statuta družbe
Nizke gradnje, gradbeno, storitveno trgovska družba d.d., Puhova ul. 6, Ptuj, uprava
družbe vabi delničarje na
4. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje d.d., Puhova ul.
6, Ptuj
ki bo v sredo, 14. 11. 2001 ob 12. uri, v
direktorjevi sobi, na sedežu družbe, Puhova ul. 6, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa Marjan Zebec in Simona
Cvetko. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Šoemen.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz leta 2000 v višini
14,102.633,64 SIT, nerazporejen.
5. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na podlagi pisne odstopne izjave,
na lastno željo razreši članstva v nadzornem
svetu Špoljar Zlatko in se namesto njega
imenuje v nadzorni svet družbe Radulović
Branko, z mandatom do konca mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša Auditor
d.o.o. Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo, v tajništvu družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju
na zadnji dan prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Nizke gradnje, d.d., Ptuj
uprava družbe
Ob-56224
Na podlagi 33. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava
družbe sklicuje
5. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d., Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v četrtek, 15. 11. 2001 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 5. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalca glasov sta imenovani Nataša Podlipnik
in Nadja Kavčič, za notarska opravila se
potrdi izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Sprejemanje letnega poročila uprave
za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 2000 na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta in poročila
revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o., o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2000.
3. Sprejemanje sklepa o razporeditvi dobička iz leta 2000 ter o izplačilu dividend in
nagrade nadzornemu svetu iz nerazporejenega dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta:
– ostane dobiček iz leta 2000 v višini
689,063.256,70 SIT nerazporejen,
– del nerazporejenega dobička iz leta
1999 v višini 160,831.300 SIT se nameni
za dividende delničarjem, kar znaša bruto
100 SIT na delnico. Dividende se izplača
delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan
skupščine, v 30 dneh po sprejetju sklepa,
– v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
24. člena statuta družbe se iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 izplača nagrada
predsedniku in članom nadzornega sveta v
bruto znesku 5,653.570,60 SIT.
4. Sprejemanje sklepa o razširitvi dejavnosti družbe.
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Dnevni red :
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnost in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočega se imenuje g. Tadej Ružič, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca se imenujeta: ga. Vida
Balažic in g. Miran Maučec.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. g. Andrej Rošker.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo naslednje
spremembe in dopolnitve statuta družbe:
1.Spremeni se 3. odstavek točke Prvič
tako, da glasi :
“Sedež: Bakovska ulica 31 (enaintrideset), Murska Sobota.”
2. Črta se 4. odstavek točke Prvič.
3. V točki Drugič se dodajo naslednje
dejavnosti :
“E/41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene”
4. V 1. odstavku točke Tretjič se na koncu doda stavek, ki glasi :
“Emisijska vrednost delnic znaša
817.679.000,00 (osemstosedemnajstmilijonovšeststodevetinsedemdesettisoč 00/100)
SIT.”
5. Spremeni se 3. odstavek točke Tretjič tako, da glasi : “Vse delnice so delnice
enega razreda.”
6. V točki Tretjič se v celoti črtajo 4., 5.
in 7. odstavek.
7. Spremeni se 8. odstavek točke Tretjič tako, da glasi : “Družba ima delniško
knjigo, kjer so vpisani vsi imetniki delnic.”
8. V celoti se črta točka Četrtič, poglavje
“PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV
DELNIC NA PODLAGI DOLOČB ZAKONA
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETJA”.
9. Sedanja točka Petič postane točka
Četrtič in tako naprej.
10. Spremeni se 2. odstavek sedanje
točke Petič tako, da glasi: “Uprava družbe
mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od
sklepa skupščine o povečanju osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu Delo povabiti dotedanje delničarje k
vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z
njihovo dotedanjo udeležbo. “
11. Spremeni se 3. odstavek sedanje
točke Petič tako, da glasi: “Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva
objave v časopisu Delo. Prednostna pravica
se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. “
12. Spremeni se 1. odstavek sedanje točke Sedmič tako, da glasi: “Skupščina s 3/4

(tričetrtinsko) večino sklene, da se osnovni
kapital družbe poveča iz sredstev družbe.”
13. V sedanji točki Sedmič se črtata 2.
in 4. odstavek.
14. Spremeni se 3. odstavek v sedanji
točki Devetič tako, da glasi: “Uprava družbe
ima enega člana. Mandat člana uprave traja
največ 5 (pet) let z možnostjo neomejenega
ponovnega imenovanja.“
15. V sedanji točki Devetič se črta 4.
odstavek.
16. Spremeni se 6. odstavek sedanje
točke Devetič tako, da glasi: “Nadzorni svet
lahko odpokliče člana uprave iz razlogov, ki
jih določa zakon.”
17. Spremeni se sedanja točka Desetič
tako, da glasi: “Nadzorni svet šteje 3 (tri)
člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe
imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s
tem statutom določeno drugače.
En član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.”
18. Spremeni se 1. odstavek sedanje
točke Enajstič tako, da glasi: “Člane nadzornega sveta, razen predstavnike delavcev,
imenuje skupščina delničarjev z večino oddanih glasov delničarjev.”
19. V 3. odstavku sedanje točke Trinajstič se beseda “prisotnih” nadomesti z
besedo “oddanih”.
20. Spremeni se 3. odstavek sedanje
točke Štirinajstič tako, da glasi: “Skupščino
skliče uprava družbe na lastno pobudo, na
zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.”
21. Spremeni se 1. odstavek sedanje
točke Petnajstič tako, da glasi: “Skupščina
se skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja z objavo v časopisu Delo, v kateri se
navede firma in sedež družbe ter čas in kraj
skupščine ter pogoji, od katerih je odvisna
udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu objavi.”
22. V celoti se črtata sedanji točki Šestnajstič in Sedemnajstič. Sedanja točka
Osemnajstič postane točka Petnajstič in tako naprej.
23. Spremeni se 2. odstavek sedanje
točke Devetnajstič tako, da glasi: “Uprava
mora sestaviti letno poročilo v dveh mesecih po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu. Če je
potrebno letno poročilo revidirati, je treba
letno poročilo predložiti skupaj z revizijskim
poročilom. K letnemu poročilu mora uprava
priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega
dobička, ki ga bo predložila skupščini.”
24. Spremeni se naslov sedanje točke
Dvajsetič tako, da glasi: “OBVEŠČANJE
DELNIČARJEV”.
25. Spremeni se 1. odstavek sedanje
točke Dvajsetič tako, da glasi: “Družba objavlja podatke in sporočila delničarjem v časopisu Delo.”
26. V celoti se črta sedanja točka Dvaindvajsetič, poglavje “VELJAVNOST AKTA IN
STATUTA”. Zadnja točka statuta je točka
Osemnajstič.«
3. Sprejem sklepa o delni razveljavitvi
sklepa 5. skupščine
Predlog sklepa: Po predlogu uprave in
nadzornega sveta se razveljavi sklep 5.
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Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi z naslednjo dejavnostjo:
– 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta zaradi poteka mandata dosedanjemu
nadzornemu svetu in seznanitev o izvolitvi
predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu.
Skupščina se je seznanila, da so bili na
16. seji sveta delavcev kot predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu izvoljeni: mag.
Cvetka Peršak, Aleksandra Kokelj, mag.
Vojko Križman in Oton Grapulin.
Predlog sklepa: skupščina za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev izvoli: mag. Marijana Groffa, Dušana Šešoka, Vladimirja Uršiča in mag. Mirka
Kalužo. Pričetek mandata novoizvoljenega
nadzornega sveta je 18. 12. 2001.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana, za
revizorja računovodskih izkazov Iskre Avtoelektrike d.d. za leto 2001.
Predlagatelj sklepov pod 5. in 6. točko
dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Letno poročilo uprave za leto 2000, revizijsko poročilo o reviziji računovodskih izkazov za leto 2000 ter mnenji nadzornega
sveta k letnemu poročilu uprave in predlogu
razporejanja dobička so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik
med 9. in 14. uro, do zasedanja pri Mariji
Ušaj, v direkciji za kadre in splošne zadeve.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu s 35. členom statuta družbe prijavili udeležbo na
skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi
družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Avtoelektrika, d.d.,
Šempeter pri Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave
Ob-56225
Na podlagi točke 14 Statuta družbe SGP
POMGRAD d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe
6. skupščino delničarjev družbe
SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica
31, Murska Sobota,
ki bo v sredo, 14. 11. 2001 ob 12. uri v
poslovnih prostorih upravne stavbe družbe
SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31,
Murska Sobota.
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skupščine SGP POMGRAD d.d. z dne 21.
6. 2001 (točka 3. dnevnega reda) v tistem
delu, ki se nanaša na izplačilo in pogoje za
izplačilo dividend iz nerazporejenih dobičkov preteklih let ter na udeležbo uprave na
tem dobičku.
V delu, ki se nanaša na odločitev o čistem dobičku družbe iz poslovnega leta
2000, ostane sklep v veljavi v obliki, kot je
bil sprejet na 5. skupščini.
4. Sprejem sklepa o plačilu upravi.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da pripada
upravi v breme tekočega poslovanja plačilo v
skupni višini 3.000.000,00 SIT bruto.
5. Vprašanja delničarjev
Pravico do udeležbe in uveljavljanja
glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 13. uri, ko bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Delovno gradivo k točki 2 dnevnega reda, to je besedilo predlaganih sprememb in
dopolnitev statuta, je dostopno na sedežu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Vljudno vabljeni!
Uprava
Stanko Polanič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-56226
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Kroj Ljubljana, izdelovanje tekstilnih izdelkov, d.d., Tržaška 118, Ljubljana, sklicujemo
7. skupščino delničarjev
družbe Kroj Ljubljana, d.d., Ljubljana,
Tržaška 118,
ki bo v torek, 20. novembra 2001 ob
14. uri na sedežu družbe, Tržaška 118,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pušnika, za preštevalki glasov Darjo Pleše in Darinko Ostanek. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta in mnenja revizorja sprejme letno poročilo družbe za leto
2000.
3. Delitev dobička in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa:
1. Dobiček poslovenga leta 2000 v višini
6,464.955,61 SIT ostane nerazporejen.
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2. Sredstva sklada lastnih delnic, v katerega je bil po sklepu 6. redne skupščine
delničarjev družbe z dne 11. 12. 2000
razporejen znesek v višini 20,000.000 SIT,
se oblikujejo v rezerve za lastne delnice v
višini 20,000.000 SIT.
Skupščina pooblašča upravo družbe za
nakup lastnih delnic do višine zneska
20,000.000 SIT, oziroma največ do
7,538% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja 18 mesecev, najvišja nakupna
cena za delnico znaša 1.400 SIT, najnižja
prodajna cena pa ne sme znašati manj kot
1.600 SIT.
Skupščina tudi pooblasti upravo družbe,
da pridobljene lastne delnice umakne in s
tem zniža osnovni kapital družbe največ za
znesek 20,000.000 SIT, brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Družba sme pridobiti lastne delnice iz
razlogov in za namene, kot so našteti v 240.
členu Zakona o gospodarskih družbah.
4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo Contura, Revizijska hiša d.o.o.,
za revizijo poslovanja v letu 2001.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo na
vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan med 7. in 11. uro od 5. novembra dalje.
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datumom skupščine.
Glasovalno pravico imajo tudi pooblaščenci, za katere se ob prijavi predloži pisno pooblastilo, ki ostane deponirano pri družbi.
Če skupščina ni sklepčna, se opravi nova
seja skupščine istega dne, uro kasneje z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kroj Ljubljana, d.d.,
uprava
nadzorni svet
Ob-56227
Na podlagi določil statuta družbe SKG
d.d. Kamnik, Steletova 8, Kamnik, sklicuje
uprava družbe
6. skupščino družbe
SKG d.d., Kamnik,
ki bo v ponedeljek, dne 19. novembra
2001 ob 8. uri na sedežu družbe v Kamniku, Steletova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine: za predsednika: Marjana Griljc, za
preštevalko glasov Bredo Solkan in za notarja Jožeta Rožmana.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2000.
3. Predlog razporeditve čistega dobička
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini
1,346.699,29 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
ITEO - Abeceda d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhodno sporočiti na naslov družbe, najkasneje 3 dni
pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 8.30 na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SKG .d.d. Kamnik
direktor
Št. 3/2001
Ob-56249
Na podlagi 12. člena statuta delniške
družbe Safe Invest posredovanje d.d., Osojnikova 3-5, Ptuj, ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
delniške družbe Safe Invest
posredovanje, d.d., Osojnikova 3-5,
Ptuj,
Skupščina delniške družbe bo dne
14. 11. 2001 ob 11. uri, na Osojnikovi 3-5
na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsedujočega
skupščine, imenovanje notarja in tolmača
za nemški jezik ter preštevalca glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagan dnevni red.
Izvoli se predlagan predsednik skupščine.
Potrdi se predlagan notar in tolmač za nemški jezik ter preštevalec glasov.
2. Sprejem letnega poslovnega in finančnega poročila uprave za leto 2000 skupaj
z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poslovno in finančno poročilo uprave za
leto 2000 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja v predloženem besedilu.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
neodvisna revizijska hiša ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Ljubljana.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala v predlaganem besedilu.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Osojnikova 3-5, Ptuj, vsak delovni dan od
13. do 16. ure.
Delničarji lahko v 10 dneh po sklicu
skupščine predlagajo dopolnitev dnevnega
reda s predlogi, ki morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
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s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Delničarja na zasedanju skupščine lahko zastopa drug delničar ali tretja oseba pod pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred
zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana za ob 10. uri ne
bo sklepčna, se ob 10.30 (30 minut po
prvem sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev ne glede na odstotek prisotnega
kapitala.
Besedilo predlagane spremembe statuta
in gradivo za vsako točko dnevnega reda je
na voljo na sedežu družbe na Litijski 51,
1000 Ljubljana, od 12. 10. 2001 do vključno 8. 11. 2001, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
Rudi Bric
predsednik uprave in
glavni izvršni direktor

objavi sklica skupščine do 14. novembra
2001, od 10. do 12. ure, v sobi št. 904.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
uprava
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in pred zasedanjem predloženo družbi. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12. uri, na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Safe Invest d.d.
uprava
Ob-56280
Uprava Družbe Hermes SoftLab Programska oprema d.d. na podlagi 283. člena ZGD in XXXIII. člena statuta sklicuje
skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema
d.d.,
ki bo 13. 11. 2001 ob 10. uri, v prostorih Hermes SoftLab d.d., na Litijski 51,
1000 Ljubljana, v veliki sobi, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje W. George Barrett.
Za nadzornika glasovanj se izvolita Marko Gorjanc in Boštjan Kocjan.
Na skupščini bo prisotna notarka mag.
Nina Češarek.
2. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: z
dnem 13. 11. 2001 se razreši član nadzornega sveta Jože Mencinger in se kot član
nadzornega sveta, za obdobje do izteka
mandata sedanjemu nadzornemu svetu,
imenuje Henry Potter.
3. Odobreni kapital.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: začetni osnovni kapital družbe je
370,000.000 SIT. Uprava družbe je pooblaščena, da poveča kapital družbe za največ 22,540.000 SIT z izdajo novih delnic,
tako da bo po izvedbi povečanja znašal
osnovni kapital družbe največ 392,540.000
SIT (odobreni kapital). Namen izdaje delnic
je izdaja delnic zaposlenim v skladu z opcijskim načrtom družbe, ki mora biti pred dokončnim sprejetjem s strani uprave odobren
s strani nadzornega sveta. Uprava ima pravico izključiti prednostno pravico obstoječih
delničarjev, da vpišejo nove delnice. Pooblastilo upravi velja 5 let od dneva sprejetja
tega sklepa.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Informiranje delničarjev.
V skladu s statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu ali

Ob-56281
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., uprava vabi delničarje na
5. sejo skupščine
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v sredo, 14. novembra 2001, s
pričetkom ob 12. uri, v dvorani poslovne
stavbe Smelt, Dunajska c. 160, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar,
– za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Košir in Jože Bajuk.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Dušica Berden.
2. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
a) Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se v skladu s 266. členom Zakona o
gospodarskih družbah razreši člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital:
1. Bergoč Ivan,
2. Češko Sandi,
3. dr. Kalin Tomaž,
4. mag. Pogačar Tomaž,
5. Vončina Libor.
b) Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, imenujejo:
1. Bergoč Ivan,
2. Češko Sandi,
3. dr. Kalin Tomaž,
4. mag. Pogačar Tomaž.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cigaletova 15, Ljubljana.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu podjetja vsak delovni dan po

Št. 53/01
Ob-56305
Na podlagi 21. člena Statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, sklicuje uprava družbe
27. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem d.d.
Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 15. 11. 2001 ob
14. uri v prostorih družbe Ljubljanski sejem
d.d. Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
treh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Marka Stoparja,
– za tri preštevalce glasov se izvoli Andrejo Klajder Virant, Natašo Kraljič in Natašo Prišel.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
68,500.000 SIT se zmanjša z umikom
4.292 navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT,
serijske številke od vključno 32.369 do
vključno 36.660, ki jih je družba pridobila
kot lastne delnice, torej v skupni nominalni vrednosti 4,292.000 SIT tako, da
osnovni kapital po zmanjšanju znaša
64,208.000 SIT.
Umik delnic se izvede:
– v breme prenešenega čistega dobička
iz preteklih let v znesku 44,178.782 SIT –
KTO 93,
– v breme revalorizacijskega popravka
prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v znesku 1,194.896 SIT – KTO 94.
Znesek 4,292.000 SIT se odvede v kapitalske rezerve.
Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi izpolnitve obveznosti do umika lastnih delnic iz 243. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa
sklepa v sodni register.
3. Sprejem sprememb statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe Ljubljanski sejem d.d.
4. Zmanjšanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: formirani sklad za lastne
delnice iz KTO 91 (vplačani presežek kapitala) se na dan 30. 6. 2001 zniža za znesek
8,029.396 SIT. Znesek 8,029.396 SIT se
prenese v dobro KTO 91 (vplačani presežek kapitala).
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5. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
skupnem znesku 77,852.719 SIT se pokrije po stanju na dan 30. 6. 2001:
– v breme vplačanega presežka kapitala
v višini 11,910.232 SIT – KTO 91,
– v breme revalorizacijskega popravka
kapitala v višini 65,942.487 SIT – KTO 94.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, predlogom sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz
sodnega registra in osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ljubljanjski sejem d.d.,
uprava
Ob-56311
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
Gorenje Notranja oprema,d.d., uprava družbe sklicuje
1. izredno sejo skupščine družbe
Gorenje Notranja oprema, d.d.,
ki bo v petek, 16. 11. 2001 ob 10. uri,
na sedežu družbe v Velenju, Partizanska
12, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudi Krebl.
V verifikacijsko komisijo se izvolijo: Marjan Šramel – predsednik, Judita Žove – članica in Katja Wlodyga – članica.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Janez
Mlakar.
3. Soglasje k pripojitvi Gorenje Interieri,
d.o.o., s sedežem v Mariboru, Limbuška
cesta 2, h Gorenju Notranja oprema, d.d.
Predlog sklepa: skupščina družbe
Gorenje Notranja oprema, d.d. soglaša s
pripojitvijo družbe Gorenje Interieri, d.o.o.,
h Gorenju Notranja oprema, d.d., v obsegu
in na način, kot je določeno v Pogodbi o
pripojitvi Gorenje Interieri,d.o.o., h Gorenju
Notranja oprema, d.d., sklenjeni v obliki notarskega zapisa dne 4. 10. 2001.
4. Razširitev dejavnosti družbe in uskladitev statuta družbe.
Predlog sklepa: zaradi pripojitve Gorenje Interieri, d.o.o., h Gorenju Notranja
oprema, d.d., se razširi dejavnost družbe,
tako, da se dosedaj registrirana dejavnost
družbe dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
20300 Stavbno mizarstvo,
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže,
28610 Proizvodnja rezilnega orodja
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega,
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40300 Oskrba s paro in toplo vodo,
51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij,
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,
51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal,
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje,
51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki,
52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
52740 Druga popravila, d.n.,
65210 Finančni zakup (leasing),
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
71120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.
Skladno s sklepom o razširitvi dejavnosti
se uskladi 3. točka statuta družbe.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo s pisno prijavnico ali priporočeno po
pošti. Prijavnica mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pooblastilo pooblaščencem za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Udeležence prosimo, da se zglasijo na
sedežu družbe pol ure pred zasedanjem
skupščine in predložijo osebni dokument
ter s podpisom potrdijo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
uro kasneje na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gorenje Notranja oprema, d.d.
uprava družbe

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe se izvede z umikom
125.000 lastnih delnic. Osnovni kapital družbe se zmanjša z dosedanjih 900,000.000
SIT na 775,000.000 SIT. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z umikom
92.000 lastnih delnic v nominalnem znesku
1.000 SIT vsake delnice, ki se umaknejo v
breme sklada lastnih delnic in njegovega
revalorizacijskega popravka in 33.000 lastnih delnic v nominalnem znesku 1.000
SIT, ki se umaknejo v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let in njegovega
revalorizacijskega popravka.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v sodni register.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe po predlogu generalnega direktorja in nadzornega
sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na sedežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 9. 11. 2001.
Pooblaščenci se izkažejo s pisnim pooblastilom, ki se ves čas pooblastilnega razmerja hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji
izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s fotografijo oziroma z
izpisom iz registra pravnih oseb in ustreznim pooblastilom.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
v istih prostorih z istim dnevnim redom ob
14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Donit Tesnit d.d.
generalni direktor

Ob-56344
Na podlagi 20. in 21. člena Statuta družbe Donit Tesnit d.d., Cesta komandanta
Staneta 38, Medvode, generalni direktor
družbe vabi delničarje na

ki bo dne 12. 11. 2001 ob 13. uri v
prostorih uprave, Ljubljana, Vodovodna ulica 93.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolijo:
a) predsednik Dušan Kecman,
b) preštevalca glasov Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Sprejem letnega poročila za 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za 2000 z mnjenjem revizorja in nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in razdelitev čistega dobička.

sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. 11. 2001, ob
13. uri v sejni sobi pri obratu družbene prehrane “Donit“, Cesta komandanta Staneta
38, Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: v delovno predsedstvo
se izvolijo predlagani kandidati in potrdi prisotni notar.

Ob-56346
Točka 7.6.4 statuta družbe AVTO VIVO,
prodajno servisni center, d.d. Ljubljana,
Ob železnici 18, sklicuje uprava družbe
redno skupščino delničarjev,
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5. skupščino
družbe Aluminij Oprema d.d.,
ki bo v četrtek, 15. 11. 2001 ob 13. uri,
v prostorih družbe Aluminij Oprema d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščina izvoli Marto Turk, za preštevalki glasov pa Leonido Kosmina in Anico Adamič.
Notarski zapisnik sestavi notar Milan Mesar.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju Aluminij Oprema d.d. za leto 2000 s pozitivnim
mnenjem revizorja.
3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane dobiček iz poslovnega leta 2000 v znesku 9,405.906,91 SIT nerazporejen.
Delitev se evidentira v poslovnih knjigah
družbe na dan 1. 1. 2001.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
Aluminij Oprema d.d. za poslovno leto 2001
imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
d.o.o., Dunajska 51,Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi pooblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi do
vključno 12. 11. 2001. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 6. 11. 2001.
Udeleženci prijavijo svoj prihod na zasedanje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovalna sredstva.
Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
vsak delavnik od 12. do 14. ure, od dneva
objave dnevnega reda do vključno zasedanja skupščine.
Aluminij Oprema d.d.
direktor:
Damjan Grmek

Ob-56372
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
uprava sklicuje
6. redno skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica
48/b, Železniki,
ki bo dne 16. 11. 2001 ob 13. uri, v
poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se predlagani organi skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000, skupaj z revizijskim poročilom in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in na podlagi soglasja nadzornega sveta družbe skupščina sprejme sklep o ugotovitvi in delitvi dobička za leto 2000 v predloženem besedilu.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2001 se imenuje revizijska družba Constantia MT & D,
d.o.o., Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
in informacija o imenovanju člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog sklepa: potrdita se predlagana
člana nadzornega sveta.
Sprejme se informacija o članu nadzornega sveta imenovanem s strani sveta delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3. dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
13.30, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alples, d.d., Železniki
uprava
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Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček družbe iz leta 2000 v
višini 327,560.693,41 SIT ostane nerazporejen.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic:
Predlog sklepa:
a) oblikuje se sklad lastnih delnic v višini
200,000.000 SIT na dan 1. 1. 2001 iz
naslova nerazporejenega dobička preteklih
let in sicer:
– v breme celotnega nerazporejenega
dobička iz poslovnega leta 1997, 1998,
1999 in revalorizacije nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 1997,1998, 1999,
po stanju na dan 31. 12. 2000,
– v breme nerazporejenega dobička iz
poslovnega leta 2000 in revalorizacije nerazporejenega dobička iz poslovnega leta
2000 po stanju na dan 31. 12. 2000 v
višini 195,674.204,07 SIT,
b) skupščina pooblašča upravo, da izvede odkup lastnih delnic v l. 2001 po izhodiščni ceni 17.000 SIT/delnica v skupnem
znesku najmanj 100,000.000 SIT,
c) skupščina pooblašča upravo, da lastne delnice odsvoji ali izvede umik z znižanjem osnovnega kapitala v skladu z zakonom.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 2001
Predlog sklepa:
a) za revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov za l. 2001 se imenuje
revizijska hiša IN Revizija d.o.o.
6. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) članom dosedanjega nadzornega sveta se določijo nagrade za delo v višini
500.000 SIT bruto na člana.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
a.) za člane nadzornega sveta zastopnike delničarjev se z mandatom štiri leta izvolijo:
– Gregorič Ljudmila,
– Škraba Janez,
– Kastelic Dušan.
8. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
a) v statutu družbe se črta 7.4.9. točka,
b) v statutu se spremenita 2.1. in 2.2.
točka.
Pogoji udeležbe:
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Ljubljani, Vodovodna ulica 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
AVTO VIVO d.d., Ljubljana
uprava družbe Franc Jakša
Ob-56357
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Aluminij Oprema d.d., Komen 129a, sklicuje
uprava družbe

Št. 030999
Ob-56405
Na podlagi točke B, C in Č - šestega
poglavja Statuta delniške družbe Gradis Niz-
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ke gradnje, in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
V. sejo skupiščine
delniške družbe Gradis Nizke gradnje,
d.d.
ki bo v torek, 13. 11. 2001 ob 12. uri v
sejni sobi, na sedežu družbe, Lavričeva 3,
2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine imenuje Ivan Gorjup
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi predsednice Alenke Jež Heine in dveh preštevalcev glasov Andreje Musič ter Damjana
Vesel.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poslovnega poročila družbe Gradis
Nizke gradnje d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poslovno poročilo
družbe Gradis Nizke gradnje, d.d. za leto
2000 v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička iz preteklih let in
dobička iz poslovnega leta 2000.
Predlog sklepa 3.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlog, da se nerazporejen revaloriziran dobiček:
– iz leta 1997, ki na dan 31. 12. 2000
znaša 24,119.234,57 SIT,
– iz leta 1998, ki na dan 31. 12. 2000
znaša 65,293.780,16 SIT,
– iz leta 1999, ki na dan 31. 12. 2000
znaša 46,968.126,87 SIT,
– v skupnem revaloriziranem znesku
136,381.141,60 SIT ostane še naprej nerazporejen.
Predlog sklepa 3.2.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
ugotovljen dobiček iz leta 2000 v višini
27,018.746,54 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje družba Podboršek,
Revizijska družba k.d. iz Ljubljane, Ulica
Gradnikove brigade 4.
5. Obravnava in sprejem odstopnih izjav
članov nadzornega sveta družbe Gradis Nizke gradnje, d.d. Ivana Gorjupa, univ. dipl.
iur. in ddr. Stanislava Ojnika.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe Gradis Nizke gradnje, d.d.:
mag. Mitja Ribariča in Gorazda Falc, univ.
dipl. ek.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan izvedbe
skupščine in, ki se pisno prijavijo, osebno
ali priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
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ništvu uprave družbe Gradis Nizke gradnje,
d.d. v Mariboru, Lavričeva ulica 3.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovnje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled delničarjem v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, Lavričeva ulica 3, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Gradis Nizke gradnje, d.d.
uprava - generalni direktor
Klavdij Kovačič, univ. dipl. inž. gr.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 44/2001
S-56179
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Market Daj Dam Olga Zupanič s.p.,
C. v Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju, dne 14. 11. 2001 ob 11. uri, soba 330
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, soba
217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2001
St 65/2000-236
S-56180
To sodišče je s sklepom opr. št. St
65/2000 z dne 2. 7. 2001, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III
Cpg 58/2001 z dne 20. 9. 2001 potrdilo
prisilno poravnavo nad dolžnikom Murka,
trgovina in storitve d.d., Alpska 45, Lesce in njegovimi upniki, izglasovano na naroku dne 2. 7. 2001.

Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve v razrede:
– Razred A
Terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev ter državnih in lokalnih institucij,
ki se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave in se
obrestujejo po letni obrestni meri TOM +
0,5%, od dneva začetka postopka prisilne poravnave do roka za izplačilo terjatev;
– Razred B
Terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, ki se konvertirajo v lastniški kapital;
– Razred C
Terjatve upnikov, katerih položaj se tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni (izločitveni, ločitveni
upniki).
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev, je sestavni
del izreka tega sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 10. 2001
St 109/2001-6
S-56181
To sodišče v Ljubljani, je s sklepom St
109/2001 dne 1. 10. 2001 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Networking Storitve, svetovanje in zastopstva
d.o.o., Tometova ul. 15, Ljubljana, matična številka 1414372, šifra dejavnosti
72.200 in se izvede skrajšan postopek.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 12. 2001 ob 9. uri, soba
307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
St 38/99
S-56182
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 38/99 dne 25. 9. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Big Fis d.o.o.,
Vrh pri Višnji Gori 6, Višnja Gora zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
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postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 10.
2001.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2001

St 18/2001-9
S-56190
Stečajni postopek nad dolžnikom Rodos, turistično in gostinsko podjetje,
d.o.o., Kranj, Kebetova 20, Kranj se začne in zaključi.
Premoženje se prenese na Občino
Kranj.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in
se vpiše v sodni register.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2001
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St 21/94
S-56183
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
21/94 z dne 1. 10. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Brest Lušin
d.o.o. - v stečaju, Cesta 4. maja 18, Cerknica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001
St 5/95-357
S-56184
Narok za obravnavanje osnutka za glavno - prvo razdelitev stečajne mase dolžnika
Planum p.o. Radovljica - stečajna masa,
Gorenjska cesta 26, Radovljica, bo dne
23. 11. 2001 ob 9. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi št. 6/pritličje tega sodišča med uradnimi urami.
Stečajni senat vabi upnike, da se naroka
udeležijo.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2001
St 56/2001
S-56185
To sodišče je s sklepom St 56/2001
dne 2. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Free Trade d.o.o., Tratnikova 20, Ljubljana, matična številka:
5331285, šifra dejavnosti: 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Škofje Loke.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2.
10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
St 64/2001
S-56186
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
64/2001 z dne 2. 10. 2001 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Eling,
kadrovsko podjetje d.o.o., Tržaška c. 23,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek
v Mariboru,
2. Gorazd Kavčič, Ljubljanska 25, Maribor,
3. Martin Majerič, Besednjakova 1, Maribor,
4. TSN d.o.o., Šentiljska 49, Maribor,
5. Stane Planinšec, delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Elij Rijavec, univ. dipl. ek.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku

St 30/2001
S-56187
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Opekarna Pragersko d.d., Ptujska
37, Pragersko dne 12. 11. 2001 ob
10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, soba
217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2001
St 23/2001
S-56188
To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2001 z dne 1. 10. 2001, stečajni postopek nad dolžnikom Aleš Stani s.p., Špic
bar Gostinstvo, točenje pijač in napitkov v baru, Celjska cesta 19, Slovenj
Gradec, na podlagi I. odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 49-0887/96 pri Davčni
upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava
Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 10. 2001
St 120/2001
S-56189
To sodišče je s sklepom St 120/2001
dne 3. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kmetijska zadruga Trbovlje z.o.o., Trg Franca Fakina 12, Trbovlje, matična številka: 5142245, šifra dejavnosti 51.110.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatve bo
dne 15. 1. 2002 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001

St 97/2001
S-56191
To sodišče je s sklepom St 97/2001
dne 2. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Izolit d.o.o., Špruha 32,
Trzin, matična številka: 5530457, šifra dejavnosti: 22.110.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 12. 2001 ob 12.45, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
St 77/2001
S-56240
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
77/2001 dne 2. 10. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Pižem d.o.o., Mala Loka 15, Domžale zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2001
St 20/2001
S-56241
V postopku prisilne poravnave med dolžnikom Gašper, proizvodnja stavbnega
pohištva in žagarstvo d.o.o., Dobrava 42,
Radlje ob Dravi in njegovimi upniki, bo
narok za prisilno poravnavo dne 14. 11.
2001, ob 9. uri, v sobi št. 38, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tem sodišču,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v sobi
št. 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 2001
St 30/2001
S-56242
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/2001, z dne 4. 10. 2001 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dohold, montažne hiše, import-export, trgovina in posredništvo d.o.o., Prevalje,
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Na produ 105, matična številka
5800935, šifra dejavnosti 20.300.
Odslej firma glasi: Dohold, montažne
hiše, import-export, trgovina in posredništvo d.o.o. - v stečaju, Na produ 105, Prevalje.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Radovan Triplat iz Kotelj 94, p. Kotlje.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih, od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
16. januarja 2002, ob 9. uri v sobi št. 38,
tega sodišča.
Oklic upnikov je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 4. 10.
2001.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 10. 2001
St 205/2000
S-56243
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 205/2000 dne 2. 10. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom Skycom
d.o.o., Cesta v Gorice 38, Ljubljana zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2001
St 18/2001
S-56244
To sodišče je dne 4. 10. 2001 izdalo
sklep opr. št. St 18/2001, da se začne
stečajni postopek zoper Inoxplast, Proizvodnja in storitve, d.o.o., Lokvica 31,
Miren, matična št. 1253417, šifra dejavnosti DJ 28.610.
Stečajna upraviteljica je univ. dipl.
ekon. Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna c. 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar največ do
vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 1. 2002 ob 8.45 v sobi št. 110/I
tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 4. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 10. 2001
St 11/99
S-56362
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika ČIPKA d.o.o. Idrija, Ul. IX. korpusa 1, Idrija – v stečaju bo tretji narok za
preizkus terjatev dne 23. 11. 2001 ob
8.30 v sobi 108/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 10. 2001
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St 33/2001-16
S-56364
To sodišče je s sklepom opr. št. St
33/2001 z dne 3. 10. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Brumec Bojanom
s firmo Brumec stavbno kleparstvo,
krovstvo – strelovodi in hidroizolacija,
Bojan Brumec s.p., Vošnjakova 29, Maribor, ker je premožneje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
St 46/2000-57
S-56365
To sodišče je s sklepom opr. št. St
46/2000 z dne 3. 10. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Trgoagent Trgovsko, posredniško in storitveno podjetje d.o.o., – v stečaju, Maribor, Meljska c. 1/I, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
St 79/2001-12
S-56367
To sodišče je s sklepom opr. št. St
79/2001 z dne 3. 10. 2001 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Vekoslavom Puhmanom
s firmo Puhman Vekoslav –avtobusni
prevozi v domačem in mednarodnem
prometu s.p., Na polju 11/b Rogoza,
Miklavž na Dravskem polju, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
St 62/2001
S-56368
To sodišče je pod opr. št. St 62/2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor, d.d., Preradovičeva 22, Maribor in
njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v roku enega leta od sklenitve prisilne poravnave z letno obrestno mero v višini temeljne obrestne mere povečane za
2%.
Razred B – razred upnikov, ki konvertirajo svoje ugotovljene terjatve v osnovni
kapital družbe.
Razred C – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 70% od ugotovljene terjatve v roku enega leta od sklenitve prisilne
poravnave z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 2%.
Razred D – razred upnikov – delavcev
iz naslova odpravnin, ki se poplačajo v
skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in
kolektivno pogodbo za gospodarske de-

javnosti v roku 30 dni po pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki
in roki poplačila terjatev za vsakega od
razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se
nahajajo v sklepu o prisilni poravnavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2001
St 86/2001
S-56564
To sodišče je s sklepom z dne 3. 9.
2001 pod opr. št. St 86/2001 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Metalka Commerce, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana, matična številka:
5111188, šifra dejavnosti: 51.540.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (3. 9. 2001).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini
na dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, Trubarjeva 21,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana,
– Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana,
– JP Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Ljubljana, Verovškova 60b, Ljubljana,
– Tatjana Mitrič (na naslov: Metalka
Commerce, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana), predstavnica bivših delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega sodišča 3. 9. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001
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strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanjske prostore v izmeri
83,05 m2, ki se nahajajo v I. nadstropju, št.
177, stanovanjske hiše na Škapinovi 13,
Celje, last zastaviteljev po darilni pogodbi z
dne 24. 11. 2000.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2001

47/a, Kranj, po kupoprodajni pogodbi z dne
22. 3. 1995, sklenjene med njim kot kupcem in Rakipi Jusufom, Verovškova 5, Ljubljana, kot prodajalcem;
– prostori št. 18, v mansardi, na južni
strani, v poslovno stanovanjski stavbi PSO
Zlato polje, na naslovu Zlato polje 2, Kranj,
ki stoji na parc. št. 448/16, vl. št. 1331,
k.o. Kranj, v izmeri 74,06 m2, s souporabo
ustreznega deleža skupnih delov, prostorov
in naprav opisane stanovanjske hiše in stavbišča ter funkcionalnega zemljišča stavbe,
ki so last dolžnika in zastavnega dolžnika
Medisan, medicinski in ortopedski pripomočki, d.o.o., Kidričeva 47/a, Kranj, po
prodajni pogodbi št. 9/97 KM z dne 14. 11.
1997, sklenjeni med njim kot kupcem in
SGP Gradbinec Kranj, p.o., Nazorjeva 1,
kot prodajalcem;
– poslovni prostor št. 20, v Poslovno stanovanjskem centru Zlato polje, Kranj, na
naslovu Kidričeva 2, Kranj, ki stoji na zemljišču parc. št. 881/3 in 881/5, vl. št. 2138,
k.o. Kranj, in na zemljišču parc. št. 881/12,
vl. št. 679, k.o. Kranj, v izmeri 79,30 m2
(prodajalna v pritličju stavbe), v izmeri
22,10 m2 (pisarniški prostori v I. nadstropju
stavbe) in v izmeri 23,26 m2 (skladiščni prostor v kleti stavbe), s pripadajočim deležem
na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki so last zastavnega dolžnika Revok Trade, trgovina in storitve d.o.o.,
Kidričeva 27, Kranj, po pogodbi o investiranju gradnje poslovnega prostora št.
12/5-24-5/92 z dne 31. 5. 1993, sklenjene med njim kot soinvestitorjem in Občino
Kranj kot nosilcem investicijskih del;
na naroku dne 29. 8. 2001 zarubljeni za
zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o
dolgoročnem posojilu št. 5200001-087
F086347/3 z dne 9. 8. 2001, v višini
25,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice
Gorenjske banke d.d. Kranj, Bleiweisova 1,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 8. 2001
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Izvršbe in zavarovanja
Z 01/00108
IZ-12355
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Duški Rojc, v izvršilni zadevi upnice Banke
Celje, d.d., Vodnikova 02, Celje, proti dolžniku in zastavitelju Zlatku Hlišu, s.p., Cesta
na Ostrožno 21, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve z rubežem nepremičnin zastavitelja, po dne 17. 9. 2001 opravljenem
naroku in soglasju strank v prisotnosti pooblaščenca upnika in dolžnika po 251. in
254. členu ZIZ, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice do dolžnika za kredit, ki je
dan kreditojemalcu v višini 350.000 DEM s
pp, s pogodbeno dogovorjenimi pripadki,
na podlagi notarskega zapisa št. SV 137/01
z dne 19. 3. 2001, se opravi rubež in popis
nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in sicer katerih lastnik je dolžnik in zastavitelj, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 29/2001 z dne 16. 3. 2001 in v naravi
predstavlja poslovne prostore, ki se nahajajo južno od glavnega vhoda v pritličju stanovanjske stavbe na Stanetovi 02 v Celju, stoječe na parc. št. 2263, v izmeri 113,22 m2.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2001
Z 2001/00267
IZ-12357
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 2001/00267 z dne 17. 9. 2001,
v izvršilni zadevi upnika Gorič Tadeja, Latkova vas 94, Prebold, zoper dolžnico Majger Marijo, Vojkova ul. 14, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnice, v višini 19.760 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila in s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ, opravilo rubež in
popis nepremičnine, stanovanja v stanovanjskem objektu na naslovu Vojkova ul. 14,
Celje, ki stoji na parc. št. 709, stanovanje
št. 7, v 2. nadstropju in obsega: 36,89 m2
in to kuhinjo 7,50 m2, sobo 16,69 m2, hodnik 5,48 m2, stranišče 0,99 m2, kopalnico
3,38 m2, predprostor 0,99 m2 in klet
1,86 m2, katerega lastnik je dolžnik, po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št.
60 z dne 1. 8. 1993.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2001
Z 01/00266
IZ-12360
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 01/00266 z dne 19. 9. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku Mihelčič
Borisu, Škapinova 13, Celje in proti zastaviteljema Mihelčič Andreji in Mihelčič Borisu
ml., oba Škapinova 13, Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
10,000.000 SIT s pp, z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma

Z 2001/00191
IZ-11716
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00191, ki ga je dne 4. 9. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na stanovanju št. 20, v četrtem
nadstropju, na Ljubljanski 104 v Domžalah,
v izmeri 61,19 m2, kletne shrambe št. 13, v
izmeri 3 m2 in parkirnega mesta št. 114, v
garažni kleti, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki služi objektu kot celoti, ki leži na parc. št. 3134,
3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136, k.o.
Domžale, s prepovedjo odtujitve in nadaljne
obremenitve, ki je last dolžnika, zastavna
parvica v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2001
Z 2001/00201
IZ-12310
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00201, ki ga je dne 13. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. B1-L3-I-1, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na Ljubljanski cesti 12, Trzin, v
izmeri 88,36 m2, pripadajoči kletni prostor
2,73 m2 in pripadajoči parkirni prostor št.
76, v kletni garaži, ki je last zastavitelja Burger d.o.o. Domžale, oziroma po poplačilu
zastaviteljev Bojana Dremel in Helene
Pdgoršek Dremel, vsak do 1/2, zastavna
pravica v korist upnice Banke Velenje d.d.
Velenje, bančne skupine Nove Ljubljanske
banke, Rudarska 2, Velenje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 9. 2001
Z 391/2001
IZ-11726
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 391/2001 z dne 29. 8.
2001, so bili:
– poslovni prostor št. 1, v izmeri
29,93 m2, ležeč v pritličju ter skladniščni
prostor pod lokalom št. 1, v izmeri
35,21 m2, ležeč v kleti stanovanjsko poslovnega objekta na naslovu Kranj, Kidričeva 47/A, ki je v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča vpisan pod vl. št. 2116, k.o. Kranj,
parc. št. 893/3, stan. blok 562 m2, zelenica 331 m2, parc. št. 893/4, dvorišče
329 m2 in parc. št. 893/5, zelenica
1.516 m2, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na stavbi kot celoti ter
pravico uporabe funkcionalnega zemljišča,
na katerem stavba stoji, ki so last dolžnika
in zastavnega dolžnika Medisan, medicinski
in ortopedski pripomočki, d.o.o., Kidričeva

Z 2001/01098
IZ-11181
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01098, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v izmeri
54,58 m2, v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe na Močnikovi ul. 8 v Ljubljani, ki stoji
na parceli št. 86/5, vpisani pri vl. št. 293,
k.o. Šentpeter, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 6.
2001, sklenjene s prodajalcem Dragico in
Stanislavom Antonom Porebrom, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,100.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001
Z 2001/01014
IZ-11745
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01014, ki ga je dne 6. 9. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na podstrešnem stanovanju v ob-
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jektu Opekarska 41 v Ljubljani, v skupni
izmeri 100 m2, ki stoji na parc. št. 250/576,
vl. št. 2519, k.o. Trnovsko predmestje, ki je
last zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe št. ZIP/1995 z dne 4. 7. 1995, sklenjene s prodajalcem Imovina, d.o.o., Trg
MDB 14, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2001
Z 2001/01441
IZ-12341
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01441, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v skupni
izmeri 70,90 m2, ki obsega predprostor,
kopalnico, dnevno sobo, ložo, kabinet, sobo, jedilnico in pripadajoče shrambne prostore, v objektu, stoječem na parc. št.
2219/4, k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 7.
2001, sklenjene s prodajalcem Skopec
Martinom, Jemčeva 16, Trzin, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Kidričeva 11, Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,512.973,10 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2001
Z 2001/00646
IZ-12322
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 634/2001 z dne 18. 7. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00646, dne 31. 8. 2001 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega prostora – lokala št.
12, v izmeri 72 m2, ki se nahaja v lameli C, v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta
Radvanje I, Ob Pohorski ulici v Mariboru,
stoječega na parc. št. 1066, 1067/1,
1067/2 in 1068/1, v k.o. Zgornje Radvanje, last dolžnika Davorina Kralja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 03-L12/00 z
dne 5. 9. 2000, sklenjene s prodajalcem
Kograd Gradnje, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini 11,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2001
Z 2001/00683
IZ-12344
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 647/2001 z dne 20. 7. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00683, dne 31. 8. 2001 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo:
– dvosobnega stanovanja z oznako
S1/2-3, v izmeri 48,08 m2, ki se nahaja v
drugem nadstropju in pripadajoče kletne
shrambe z isto oznako, v izmeri 2,80 m2, ki
se nahaja v prvi podzemni kletni etaži objekta Forum v Mariboru, Cankarjeva ul. 6/a,
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– garažnega mesta št. 34, v izmeri
12,38 m2, ki se nahaja v drugi podzemni
garaži objekta Forum ob Cankarjevi ulici v
Mariboru, oboje last dolžnika A & R Rebellion, d.o.o., Maribor, na podlagi kupoprodajnih pogodb št. 207/2000 z dne 6. 4. 2000
in dodatka št. 1 z dne 23. 5. 2001 ter
pogodbe št. 99-256/2001 z dne 5. 4.
2001, sklenjenih s prodajalcem Komunaprojekt, d.d., Maribor in Gradis Inženiring,
d.d., Ljubljana in
– parkirnega mesta z oznako G007, v
izmeri 13,01 m2, ki se nahaja v prvi podzemni garaži stanovanjsko-poslovnega objekta Betnavska 3 v Mariboru, last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 153
z dne 6. 10. 2000, sklenjene s prodajalcem KBM Invest, d.o.o., Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini
13,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 8. 2001
Z 91/2001
IZ-12348
Na podlagi sklepa opr. št. Z 91/2001,
ki ga je dne 7. 9. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na dvosobnem stanovanju št. 1, v mansardni etaži objekta Vrtojbenska cesta 7/a, v
Šempetru, v izmeri 41,23 m2, s solastninskim deležem na skupnih prostorih, napravah ter funkcionalnem zemljišču, vse stoječe na parc. št. 3099/3, k.o. Šempeter, ki
jih je dolžnik pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 5. 1999, sklenjene s
prodajalcem Krapež Marinom iz Šempetra
pri Gorici, zastavna pravica v korist upnice
Nove KBM d.d. Področje Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2001
Z 86/2001
IZ-12353
Na podlagi sklepa opr. št. Z 86/2001,
ki ga je dne 7. 9. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na trgovsko poslovnem lokalu v ocenjeni
velikosti 18,55 m2, ki se nahaja med osjo F
in G, od linije 11 do linije 12, z oznako
P.6.7., P.6.7.1. in P.6.7.2., ki se nahaja v
poslovno trgovskem objektu centra D v Novi Gorici, Delpinova 7/a, ki ga je dolžnik
pridobil na podlagi pogodbe št. 12 z dne
20. 5. 1997, sklenjene s prodajalcem Electa Inženiring d.o.o. Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2001
Z 2000/00047
IZ-17223
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2000/00047 z dne 12. 12. 2000, je na
stanovanju št. 12, v III. etaži stanovanjskega
objekta, Ul. Slavka Gruma 48, v Novem
mestu, ki je lociran na parc. št. 877/5, k.o.
Šmihel, v skupni izmeri 53,80 m2, ter sorazmernem deležu skupnih prostorov, skupnih
delov in naprav in funkcionalnega zemljišča,
ki je last dolžnika in zastavitelja Vinka Škofa,

na podlagi kupoprodajne pogodbe št. PS
116/91 z dne 14. 11. 1991, sklenjene s
prodajalcem Revoz d.d. Novo mesto, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist
upnika Mihaela Cerka, za znesek 28.800
DEM s pp, v tolarski protivrednosti na dan
plačila, kar na dan 10. 2. 2000 znaša
2,937.600 SIT in ostalimi pogoji, razvidnimi
iz citiranega sklepa o zavarovanju.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2000

Amortizacije
N 54/2001
AM-12387
Na predlog Vinder Alojza, Višnja vas 10,
Vojnik, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden
postopek za razveljavitev vrednsotnih listin,
to je 2 začasnic, št. 0000510 z dne 15. 9.
1995, za 126 delnic nominalne vrednosti,
za vsako 1.000 SIT v skupni vrednosti
126.000 SIT ter št. 0000510/B z dne
15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
354.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitvenim rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 9. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 245/2001
SR-11781
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Vlasti Pepelnjak, v pravdni zadevi
tožeče stranke Lešnik Danijela, Kalobje 23,
Kalobje, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Ramor iz Žalca, zoper toženo stranko Hren
Dimitrija, Veliko Širje 18, Zidani Most, sedaj
neznanega bivališča, zaradi plačila
1,800.000 SIT s pp., v skladu s 4. točko
drugega odstavka 84. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
toženi stranki Hren Dimitriju se postavi
začasna zastopnica Alenka Pečnik, odvetnica v Celju.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko Hren Dimitrija v predmetnem postopku vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 8. 2001
I 849/2000
SR-11209
Okrajno sodišče v Kamniku je na podlagi določila prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98), dolžniku Ivanu Kovačku v izvršilni zadevi pod
opr. št. I 849/2000, zaradi izterjave
20.853,50 SIT s pp, postavilo začasnega
zastopnika, Mihelčič Maksa, odv. iz Kamnika, Gregorčičeva 2, Kamnik. Postavljeni za-
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stopnik bo zastopal dolžnika v izvršilnem
postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 7. 2001
I 825/2000
SR-11210
Okrajno sodišče v Kamniku je na podlagi določila prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98), dolžniku Vinku Kovaček, v izvršilni zadevi pod
opr. št. I 825/2000, zaradi izterjave
38.358,50 SIT s pp, postavilo začasnega
zastopnika Mihelčič Maksa, odv. iz Kamnika, Gregorčičeva 2, Kamnik. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v izvršilnem
postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 7. 2001

Oklici dedičem
D 236/98
OD-3518
Pri tujkajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Turk Jožetu, sinu Antona,
roj. 23. 2. 1918, državljanu Republike Hrvaške, nazadnje stanujočem Velika Gorica,
S. Kolara 56, Republika Hrvaška, umrlem
8. 6. 1977 v Zagrebu.
Sodišču je znan podatek, da je imel pok.
Turk Jože izvenzakonsko hčerko Marico, ni
pa mu znano, kako se njegova hčerka piše,
niti ne, kje stanuje. Zato s tem oklicem sodišče poziva izvenzakonsko hčerko pok. Turk
Jožeta, da se v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, javi in uveljavlja svojo pravico do
dediščine oziroma nujnega dednega deleža.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 2. 2000
D 179/96
OD-12385
Požek Gerg-Jurin in Ljubica Požek, po
poklicu upokojenca, iz ZDA, 8004, W. Salisbury, Av. Lyons, sta dne 14. 12. 1993 in
29. 5. 1998 umrla.
Do dediščine imajo pravico ostroci obeh
zapustnikov, to je Boris Požek, Jurij Požek,
Jože Požek, Stanislava Lavretti in Alojzij Požek, vsi živeči na neznanih naslovih v ZDA.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Dedičem je postavljen za skrbnika odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod lipo 4/a.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 9. 2001

Št.

D 144/2000
OD-12389
Jelušič Franc, pok. Alojza in Frančiške
roj. Volk, roj. 2. 1. 1932, Glenelg, Byron.
Street, Avstralija, ni napravil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 9. 2001

Oklici pogrešanih
N 16/2001
PO-12391
Titan Janos, sin Janosa in Marie, rojen
2. 10. 1991 v Krogu, nazadnje stanujoč v
Krogu, je pogrešan po 17. 4. 1945. Predlagatelj dokazovanja smrti pogrešanega je
Pitz Nada, Murska Sobota, Temlinova ulica
9. Kdor ve kaj več o smrti pogrešanega, naj
to sporoči njegovi skrbnici, Marjeti Gerenčer, zaposleni na Centru za socialno delo
Murska Sobota ali predlagateljici tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 9. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KOPER
Srg 1964/2001
Rg-12371
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba IMAS PLASTIKA, izdelava orodij
in brizganje plastike, d.o.o., Partizanska
cesta št. 82, 6210 Sežana, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/5771/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine družbe z dne 7. 6. 2001.
Družbeniki Miroslav Bratež, Dane pri Sežani 27g, Sežana, Aleš Uršič, Štorje 19,
Sežana, Tomaž Kavčič, Kettejeva ulica 1,
Divača in Igor Jelušič, Štorje 9, Sežana,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznsoti
družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzamjo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 2001
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KRANJ
Srg 1953/2001
Rg-11773
Družba BUČAK & BUČAK, proizvodnja,
gostinstvo, prevozi, d.n.o., s sedežem
Hrušica 91, Jesenice, vpisana na reg. vl.
št. 1/5858/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Bučak Gorazd in Bučak Stanislav, oba Hrušica
91, Jesenice.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2001

KRŠKO
Srg 454/2001
Rg-12378
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja GROK, gradbeno podjetje d.o.o. Krško, Cankarjeva ulica 1a, Krško, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GROK, gradbeno podjetje d.o.o. Krško,
Cankarjeva ulica 1a, Krško, objavlja sklep:
družba GROK, gradbeno podjetje
d.o.o. Krško, Cankarjeva ulica 1a, Krško, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 9. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Slapšak Janko, Cankarjeva ulica 1a, Krško, Petrovič Vladimir, Kozje 150, Kozje, Slemenšek Marinka, Dol.
Brezovo 14, Blanca, Volčanšek Franc, Artiče 21, Artiče, Butkovič Ljudmila, Cesta 3.
julija št. 3, Snovo, in Zemljak Jože, Poklek
nad Blanco 7b, Blanca, z ustanovitvenim
kaptialom 1,538.992 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,538.992 SIT prenese v celoti na ustanovitelje po delih: Slapšak Janku 888.992 SIT,
Petrovič Vladimiru 130.000 SIT, Slemenšek
Marinki 130.000 SIT, Volčanšek Francu
130.000 SIT, Butkovič Ljudmili 130.000 SIT
in Zemljak Jožetu 130.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

LJUBLJANA
Srg 4787/2001
Rg-4338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog podjetja ROSINI, trgovina
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na debelo in drobno z obutvijo, d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe ROSINI, trgovina na debelo in drobno z
obutvijo, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
ROSINI, trgovina na debelo in drobno z obutvijo, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/23923/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
28. 2. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelja sta Roberto Rosini in Rudolfo Gabriele Rosini, oba Trieste, Campo
San Luigi 4, Italija, z ustanovitvenim kapitalom 1,608.000 SIT.
Družbenika soglašata, da Roberto Rosini prevzame obveznost plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe, skladno s
sklepi, za kar odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prevzame celotno premoženje
družbe vključno s terjatvami do dolžnikov
družbe Roberto Rosini.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001
Srg 5123/2001
Rg-12365
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
Kovac Jeklo, trgovina z jeklenimi proizvodi,
d.o.o. Večna pot 11, Ljubljana, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra, dne 13. 6. 2001
objavlja sklep:
KOVAC JEKLO, trgovina z jeklenimi
proizvodi, d.o.o. Večna pot 11, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 4. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti,
urejena vsa razmerja z delavci oziroma nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je CH. KOVAC STAHL KG,
k.d., s sedežem v Avstriji, Wienerstrasse
372, A-8051, Gradec, (prej Kovac Eisen
Maschinen Metalle Gessellschaft m.b.H.) z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na CH. KOVAC STAHL KG.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001
Srg 12726/2001
Rg-12373
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
IR-SID, poslovne storitve, d.o.o., Dolenje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Jezero 2a, Cerknica, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe IR-SID, poslovne storitve, d.o.o., Dolenje Jezero 2a, Cerknica,
objavlja sklep:
IR-SID, poslovne storitve, d.o.o., Dolenje Jezero 2a, Cerknica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 8. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti,
in urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja sta Kebe Katarina in Kebe
Marjan, oba Dolenje Jezero 2a, Cerknica, z
ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2,100.000 SIT prenese na Kebe Katarino
in Kebe Marjana, v razmerju poslovnih deležev, ki jih imata.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001
Srg 10845/2001
Rg-12376
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku SAS, Trgovina, inženiring
in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, s sedežem
Ljubljana, Dunajska 21, ki ga zastopa odv.
Rok Koren iz Ljubljane, objavlja sklep:
SAS, Trgovina, inženiring in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, s sedežem Ljubljana,
Dunajska 21, reg. št. vl. 1/20967/00, preneha po sklepu skupščine z dne 2. 7. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tomše Dušan, Ljubljana,
Grablovičeva ulica 24, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na Tomše Dušana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001
Srg 8823/2001
Rg-12377
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog predlagatelja za prenehanje samostojnega podjetnika po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra samostojnega podjetnika Mizarstvo Branko Vidmar s.p., Sinja
Gorica 3A, Vrhnika, objavlja sklep:
Mizarstvo Branko Vidmar, s.p., Sinja
Gorica 3A, Vrhnika, reg. št. vl. 1/35571/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 9. 2001.

Samostojni podjetnik ima plačane vse
obveznosti in urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Branko Vidmar, Vrhnika,
Robova c. 27, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti samostojnega podjetnika.
Po prenehanju samostojnega podjetnika
po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001

NOVO MESTO
Srg 774/2001
Rg-12370
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe PI, čiščenje, servis in
trgovina, d.o.o. Novo mesto, Ragovo 11,
objavlja sklep:
družba PI čiščenje, servis in trgovina,
d.o.o. Novo mesto, Ragovo 11, vpisana
na reg. vl. št. 1-999/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 9. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Predrag Ivić, Novo mesto, Slavka Gruma 20 in Franci Logar, Novo
mesto, Cesta herojev 64, z ustanovitvenim
kapitalom 1,580.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,580.000 SIT v celoti prenese na Predraga Ivića, Otočec, Dolenja vas 23 in Francita
Logarja, Novo mesto, Ragovo 11, vsakemu
polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 9. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
JA GRAFIKA, JOŽE AVŠAR s.p., Litostrojska 36, Ljubljana, štampiljko velikosti 2 x
3 cm in štampiljko velikosti 4 x 8 cm z napisom logo znak JA GRAFIKA in tekst Jože
Avšar Litostrojska 36, Ljubljana. gnc-69323
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Labod konfekcija Novo mesto, d.d., Seidlova cesta 35, 8000 Novo mesto, preklicuje:
1. žig pravokotne oblike dolžine 5 cm z
napisom LABOD konfekcija Novo mesto
d.d., Seidlova cesta 35, št. 16, s starim
logotipom,
2. žig pravokotne oblike dolžine 6 cm z
napisom LABOD konfekcija Novo mesto
d.d., Seidlova cesta 35, prejeto, org. enota, številka, priloge, s starim logotipom,
3. žig pravokotne oblike dolžine 5 cm z
napisom LABOD konfekcija Novo mesto
d.d., Seidlova cesta 35, št. 8, s starim
logotipom,
4. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm z
napisom LABOD konfekcija ZALA d.o.o.,
Idrija, Vojkova 8a, št. 4, s starim logotipom,
5. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm z
napisom LABOD ZALA konfekcija d.o.o.,
Idrija, Vojkova 8a, št. 5, s starim logotipom,
6. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm z
napisom LABOD konfekcija ZALA d.o.o.,
Idrija, Vojkova 8a, št. 2, s starim logotipom,
7. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm z
napisom LABOD ZALA konfekcija d.o.o.,
Idrija, Vojkova 8a, št. 1, s starim logotipom,
8. žig pravokotne oblike dolžine 3 cm z
napisom Labod tovarna oblačil Novo mesto p.o. št. 10-1, ZALA IDRIJA,
9. žig pravokotne oblike dolžine 3 cm z
napisom LABOD Novo mesto, HS7, ZALA
– Idrija,
10. žig pravokotne oblike dolžine 2,3
cm z napisom Labod TOVARNA OBLAČIL
Novo mesto p.o. št. 10-3, ZALA Idrija.
11. žig pravokotne oblike dolžine 5 cm
z napisom LABOD Novo mesto d.d. Tovarna LOČNA, Seidlova cesta 35, Novo mesto, s starim logotipom,
12. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm
z napisom LABOD Novo mesto d.d., Tovarna LOČNA, Seidlova cesta 35, Novo
mesto, s starim logotipom,
13. žig pravokotne oblike dolžine 5 cm
z napisom LABOD Novo mesto, d.d. Tovarna LOČNA, Seidlova cesta 35, Novo
mesto, s starim logotipom,
14. žig pravokotne oblike dolžine 5 cm
z napisom Labod, konfekcija Novo mesto
d.d., Prodajalna Idrija, Kosovelova 10, s
starim logotipom,
15. žig pravokotne oblike dolžine 4 cm
z napisom Labod Novo mesto, d.d., PRODAJALNA KRŠKO, CESTA 4. JULIJA 28, s
starim logotipom,
16. žig pravokotne oblike dolžine 4,5
cm z napisom LABOD Novo mesto d.d.,
Prodajalna Ptuj, Dornavska cesta 6, s starim logotipom,
17. žig pravokotne oblike dolžine 2,3
cm z napisom Labod TOVARNA OBLAČIL
Novo mesto p.o., Prodajalna Ptuj.
18. žig pravokotne oblike dolžine 4,5
cm z napisom INDUSTRIJA OBLAČIL
TIP-TOP LJUBLJANA, Tolstojeva 9/2, z logotipom. Ob-56359

Št.

Priglasitveni list
Alt Stanislav, Vurberk 141, Spodnji Duplek,
obrtno
dovoljenje,
št.
048450/3545/00-74/1995. gnl-68710
Bajc Vesna, Pod Debnim vrhom 15/c,
Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna
št. 25-1177/01, izdan dne 1. 10. 2001.
gno-69082
Bošnik Milan, Stari trg 273/a, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-1045/99, izdan dne 5. 2. 1999.
gnw-69224
Brivnice Česalnice d.o.o., Kidričeva
46, Koper – Capodistria, obrtno dovoljenje, št. 017717/2441/00-27/1995 in
odločbo o obrtnem dovoljenju, izdala
OZZS Ljubljana. gni-69338
Dautović Nijaz, Kamnogoriška cesta
49, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
033038/0910/00-37/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnu-68726
DDI Ingeniring d.o.o., Dolenjska cesta
204, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 06
4962. gnp-69235
DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o., Kidričeva cesta 4/a, Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje,
št. 014606/3815/00-28/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnd-69118
Firm Marko, Zgornje Pirniče 62, Medvode, priglasitveni list, opravilna št.
27-0422/97, izdan dne 18. 9. 1997.
gnl-69335
Hohnjec Katarina, Škofja vas 3/b,
Škofja vas, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št.
050464/2339/01-13/1995, izdana dne
14. 11. 1995. gnj-69062
Kebel Štefan, Zadružna 14, Črenšovci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje, št. 31302-0349/00, izdana dne 6. 3. 1995. gnw-68799
Mencigar Justina, Krajna 58, Tišina,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000499/0611/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-69331
Popek Anton, Begunje pri Cerknici 38,
Begunje pri Cerknici, odločbo o obrtnem
dovoljenju,
št.
051031/0744/01-14/1995, izdana dne
4. 8. 1995. gnd-69443
PORŠT FREMA d.o.o., Šercerjeva 18,
Radovljica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 025697/3668/00-54/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnj-68912
Rokavičarstvo, Sfiligoj Marjan s.p.,
Knezova 11, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna
št.
27-1299/94,
ERO
5575135, izdan dne 28. 9. 1994.
gnm-69359
Senica Miroslav s.p., Razvanjska cesta 89, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-2861/94, izdan dne 29. 12.
1994. gnt-69052
Šafran Ana, Kalobje 20/a, Kalobje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
042292/0438/00-62/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-68735
Weber Tadej s.p., Andrićeva ulica 12,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-2724/98, mat. št. 1246313, izdan
dne 22. 6. 1998. gnx-69423
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Weber Tadej s.p., Andrićeva ulica 12,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
057365/3981/01-38/1998, izdano dne
30. 7. 1998. gny-69422

Potne listine
Alič Olga, Brejčeva 2, Ljubljana, potni
list, št. AA 589311, izdala UE Ljubljana.
gnb-69195
Arko Franc, Pijava Gorica 185, Škofljica, potni list, št. AA 710894, izdala UE
Ljubljana. gnz-69196
Bartelj Andrej, Vidmarjeva 44, Novo mesto, potni list, št. AA 224343. gnk-69261
Begič Jasmin, Žigoni 50, Renče, potni
list, št. BA 993485, izdala UE Nova Gorica. gnu-68826
Božić Milosav, Gorazdova ulica 19,
Ljubljana, potni list, št. BA 379716, izdala
UE Ljubljana. gns-69153
Breznik Peter, Ulica Kirbiševih 1, Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. AA
444262. gni-69263
Čegovnik Maja, Kotlje 68, Kotlje, potni
list, št. BA 584498, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnp-68981
Čekeliš Niko, Primožičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 413379, izdala UE Ljubljana. gnb-68995
Čemas Marija, Kidričeva 18, Kranj, potni list, št. BA 086112. gnp-68931
Čeru Goran, Brilejeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 590432, izdala UE Ljubljana. gnh-69389
Dick Akata Philip, Ukrajinska ulica 15,
Maribor, potni list, št. BA 893641.
gnv-68975
Djerdji Robertson, Stantetova 11, Velenje, potni list, št. AA 264388. gnd-68718
Djukić Branka, Pišece 10/c, Pišece,
potni list, št. BA 841766, izdala UE Brežice. gnj-68712
Dodlek Aleš, Ul. Jožeta Lampreta 9,
Maribor, potni list, št. BA 700052.
gnw-68924
Duraković Osman, Rozmanova 5, Piran
– Pirano, potni list, št. BA 576673, izdala
UE Piran. gnw-68824
Džombić Osman, Ulica A. Rabiča 17,
Mojstrana, potni list, št. BA 299998, izdala UE Jesenice. gnk-69286
Đukić Predrag, Šalek 93, Velenje, potni list, št. BA 614362. gnk-68711
Fabjan Andrej, Trg Svobode 3, Črnomelj, potni list, št. AD 001697. gnr-69354
Favai Gašper, Pražakova ul. 13, Ljubljana, potni list, št. BA 814162, izdala UE
Ljubljana. gnd-69243
Fekonja Brigita, Sp. Voličina 80/a, Voličina, potni list, št. AA 268785. gnj-69116
Fekonja Marjan, Sp. Voličina 80/a, Voličina, potni list, št. AA 268786.
gnc-69119
Fras Patricia, Škapinova 8, Celje, potni
list, št. BA 776566. gnh-69164
Frelih Pakiž Anja, Cesta Jožeta Krajca
13, Rakek, potni list, št. AA 885790.
gne-68967
Glavič Franc, Velika Stara vas 13/b,
Grosuplje, potni list, št. AA 730255, izdala
UE Grosuplje. gnk-69311
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Golub Zvonimir, Sp. Negonje 18, Rogaška Slatina, potni list, št. BA 042070,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnl-69139
Gorup Sašo, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 599311. gnq-69080
Grgić Karla, Kropa 155, Kropa, potni
list, št. BA 101311. gnb-69245
Gunjač Aleš, Dolinska cesta 4, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 483668.
gnh-69114
Häuschen Milena, Pokopališka 1, Ljubljana, potni list, št. AA 76893, izdala UE
Ljubljana. gnx-69277
Hercigonja Tomaž, Litostrojska 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 414103, izdala
UE Ljubljana. gnk-68761
Humar Viljem, Banjšice 21, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 86922, izdala UE Nova Gorica. gnq-68980
Jager Gregor, Ljubljanska 64, Celje,
potni list, št. BA 514378. gng-68990
Jarkovič Dejan, Katreževa pot 25, Ljubljana, potni list, št. BA 771353, izdala UE
Ljubljana. gnt-69102
Jovović Vaso, Puhova ulica 16, Ljubljana, potni list, št. BA 948192, izdala UE
Ljubljana. gnz-68996
Jurjevčič Boštjan, Pri lipi 3, Vrhnika,
potni list, št. AA 639736. gnp-69006
Jurman Robert, Bošamarin 65, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 404122,
izdala UE Koper. gnv-68825
Karić Romana, Mlinska 28, Maribor,
potni list, št. BA 875064. gni-68713
Kepic Marijan, Ul. bratov Babnik 21,
Ljubljana, potni list, št. CA 35556, izdala
UE Ljubljana. gnl-69210
Klančič Andrej, Pristava, Ul. Sergeja
Mašere 9, Nova Gorica, potni list, št.
P00067226. gnx-69273
Klančič Andrej, Pristava, Ul. Sergeja
Mašere 9, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 100827, izdala UE Nova
Gorica. gny-69272
Klančič Srečka, Pristava, Ul. Sergeja
Mašere 9, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 23006, izdala UE Nova
Gorica. gnw-69274
Klančnik Saša, Žabarjeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 206182, izdala UE Ljubljana. gnb-69070
Klavžar Bojan, Cesta maršala Tita 87,
Jesenice, potni list, št. AA 196388, izdala
UE Jesenice. gnt-69302
Koblar Damjana, Čežarji, Cesta I. Istrske brigade 78, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 122082, izdala UE Koper. gnq-68805
Kogej Nevenka, Kozinova ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 587440, izdala
UE Ljubljana. gnr-69204
Kos Gaja, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, potni list, št. BA 636383, izdala
UE Ljubljana. gny-69247
Kozar Hutheesing Jasna, Betnavska 16,
Maribor, potni list, št. BA 20810.
gnx-69073
Kozina Denis, Dunajska 23, Ljubljana,
potni list, št. BA 636828. gnq-69155
Krivec Uroš, Cankarjeva 74, Nova Gorica, potni list, št. BA 487769, izdala UE
Nova Gorica. gnm-68984
Krume Andrej, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, potni list, št. CA 19108.
gny-69022
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Kuretič Marko, Tančna gora 28/b, Dragatuš, potni list, št. BA 326693. gnh-68914
Lapornik Andrej, Cvetna pot 23, Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 145582, izdala UE Piran.
gnr-68979
Lozar Krivec Jana, Ajševica 63/a, Nova
Gorica, potni list, št. P00015995.
gnn-68983
Maček Marko, Notranjska cesta 46, Logatec, potni list, št. BA 106049, izdala UE
Logatec. gnq-69255
Malerič Majda, Ulica 21. oktobra 15/a,
Črnomelj, potni list, št. AA 54217.
gnp-69306
Mamilović Valter, Seča 51, Portorož –
Portorose, potni list, št. AA 202790, izdala
UE Piran. gni-69363
Marčič Jožef, Planina 25, Fram, potni
list, št. AA 435142. gnl-68935
Marjanac Ilija, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, potni list, št. AA 490444.
gnm-68809
Markelj Blaž, Ulica Cankarjeve brigade
60, Ljubljana, potni list, št. BA 813018,
izdala UE Ljubljana. gnr-69404
Markič Jožko, Ukanje, Markiči 2, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 6184, izdala UE Nova Gorica. gni-69113
Medić Miro, Hraše 14, Lesce, potni list,
št. AA 28975. gnb-69270
Mijanović Goran, Cesta na Lenivec 12,
Sežana, potni list, št. BA 706547, izdala
UE Sežana. gnv-69304
Mlakar Anže, Most na Soči 52, Most na
Soči, potni list, št. BA 671120. gny-68822
Mlakar Martin, Pot na koče 4, Žiri, potni
list, št. BA 714636. gnt-69002
Mlakar Nataša, Ižanska cesta 198, Ljubljana, potni list, št. BA 845568, izdala UE
Ljubljana. gnx-69223
Mohar Janez, Rovska cesta 17, Radomlje, potni list, št. AA 78924, izdala UE Domžale. gnd-68947
Mrzel Jerica, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana, potni list, št. BA 998340, izdala UE
Ljubljana. gng-69365
Murovec Karmen, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, potni list, št. BA 866956, izdala UE
Nova Gorica. gnf-68820
Oblak Franka, Kvedrova ulica 2, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 13934, izdala UE Koper. gnp-69281
Oglajner Rebecca, Clevelandska ul.
21/a, Ljubljana, potni list, št. BA 885036,
izdala UE Ljubljana. gnh-69339
Omerović Amir, Cankarjeva 7, Celje, potni list, št. BA 878108. gni-69063
Omladič Marija, Poljče 3, Braslovče, potni list, št. AA 385391. gnl-69310
Oražem Marjan, Lipovec 17, Dolenja
vas, potni list, št. BA 549580. gno-68707
Oštir Marija, Goriče 17, Golnik, potni
list, št. AA 647281. gnk-69361
Pakiž Kaja, Cesta Jožeta Krajca 13, Rakek, potni list, št. BA 878390. gng-68965
Pakiž Mihael, Cesta Jožeta Krajca 13,
Rakek, potni list, št. AA 404302.
gni-68963
Pangrčič Suzana, Kregarjeva 1, Brežice, potni list, št. P00117781. gnd-69143
Pauko Nikolaj, Partizanska 6, Maribor,
potni list, št. AA 228801. gnw-69074
Perko Peter, Senično 55, Križe, potni
list, št. AA 191119. gnh-68714

Perković Tatjana, Sketova ulica 3, Ljubljana, potni list, št. BA 238746, izdala UE
Ljubljana. gnc-69419
Petan Sašo, Sromlje 2, Artiče, potni list,
št. CA 30065, izdala UE Brežice.
gny-69397
Petek Božo, Rafolče 41, Lukovica, potni list, št. BA 952566, izdala UE Domžale.
gnr-69429
Peternelj Bojan, Sedejev trg 4, Cerkno,
potni list, št. BA 838871. gnw-69174
Pirnat Polonca, Krakovska cesta 4,
Domžale, potni list, št. BA 181988, izdala
UE Ljubljana. gnw-69424
Pirš Silvija, Brilejeva 22, Ljubljana, potni list, št. AA 114283, izdala UE Ljubljana.
gnd-68968
Počkar Nadja, Šmarje 54, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 71607, izdala UE Sežana. gnd-68918
Podbrežnik Veronika, Vir, Bukovčeva
ulica 37, Domžale, potni list, št. BA
811991, izdala UE Domžale. gnk-69211
Praprotnik Matija, Miren 208, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 120620,
izdala UE Nova Gorica. gnz-69121
Pregl Kazimir, Rožna dolina, Cesta
IV/46, Ljubljana, potni list, št. P 57045.
gnn-69433
Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, maloobmejno prepustnico, št. AI 70827, izdala UE Sežana. gnx-68973
Radumilo Luka, Jakopičeva 27, Ljubljana, potni list, št. BA 287645, izdala UE
Ljubljana. gng-69340
Robar Alen, Gorkega 57, Maribor, potni list, št. BA 787425. m-1923
Rus Aleš Alojzij, Cesta na Brdo 24, Ljubljana, potni list, št. BA 883858, izdala UE
Ljubljana. gnh-69289
Sadar Grega, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 197592, izdala
UE Ljubljana. gny-69322
Sadri Šarka, Ul. kneza Koclja 16, Maribor, potni list, št. BA 872654. gnk-68936
Savelli Teja, Šempas 142, Šempas,
potni list, št. BA 696318, izdala UE Nova
Gorica. gnh-69364
Sluga Franc, Otoče 6, Podnart, potni
list, št. BA 159734. gnh-69064
Smrekar Robert, Gabrov trg 23, Ljubljana, potni list, št. BA 523464, izdala UE
Ljubljana. gng-68765
Spiegl Frančiška, Juršinci 50/a, Juršinci, potni list, št. BA 344671. gnx-69173
Stariha Tanja, Dragomlja vas 8, Suhor,
potni list, št. BA 641477. gnz-68821
Svetec Franc, Gorjanska cesta 15, Kostanjevica na Krki, potni list, št. BA
530852, izdala UE Krško. gnp-69106
Škraban Milan, Domajinci 8, Cankova,
potni list, št. AA 542272, izdala UE Murska Sobota. gnb-69120
Škrlec Janez, Ptujska cesta 46/c, Gornja Radgona, potni list, št. BA 307906,
izdala UE Gornja Radgona. gny-69122
Šušnjara Nina, Bavdkova 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 973816, izdala UE Ljubljana. gnd-69418
Šuštar Matjaž, Novo Polje, Cesta X/57,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 937777,
izdala UE Ljubljana. gnx-69448
Švegelj Mitja, Hladnikova ulica 11, Križe, potni list, št. BA 595704. gnh-68789
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Ćoralić Izet, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 199108. gnp-69406
Dajčman Boštjan, Cerej 36, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 260152.
gnr-69129
Dajčman Marija, Selnica ob Muri 7, Ceršak, osebno izkaznico, št. 95144. m-1970
Dececco Terezija, Nova vas 2, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 802911.
gny-68972
Drnovšek Jurij, Pintarjeva cesta 10, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
476188. gnr-69104
Dronjič Tea, Ulica bratov Hvalič 10, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 555070.
gne-68817
Dudnjik Daniel, Ob dolenjski železnici
112, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
474499. gng-69065
Fakin Karolina, Einspielrjeva 5/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343750.
gnk-68786
Finžgar Zmagoslav, Kardeljeva cesta
57, Maribor, osebno izkaznico, št.
645820. gnr-68929
Gligorijević Stepić Anka, Vrbovec 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430548.
gnn-69083
Golob Žiga, Hudourniška pot 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74319.
gnh-69089
Gorišek Mihael, Pavšičeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 366265. gnk-69186
Gracej Roman, Industrijska 6, Ruše,
osebno izkaznico, št. 803582. gnv-69300
Hercigonja Tomaž, Litostrojska 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96324.
gnj-68762
Hodak Milan, Polje, Cesta XII/8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 227077.
gne-69242
Horvat Petra, Ljubljanska 60, Celje,
osebno izkaznico, št. 792572. gnk-69061
Jamšek Stanislav, Ivana Suliča 2/b,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
198844. gnn-69133
Jerak Joško, Cankarjeva ulica 23, Trebnje, osebno izkaznico, št. 153638.
gnl-68785
Jezovšek Mira, Prijateljeva ulica 16,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 691950.
gnw-69249
Jus Marjan, Slamnjak 46, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 838672. gnp-69131
Kamenik Maja, Socka 54, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 313360. gnu-68926
Kaplja Jožefa, Ul. solidarnosti 1, Litija,
osebno izkaznico, št. 133682. gnv-69025
Kastelic Nataša, Podsmreka 14, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 588222.
gnu-69001
Kepic Marijan, Ul. bratov Babnik 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 307673.
gnm-69209
Klančič Andrej, Pristava, Ul. Sergeja
Mašere 9, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 158949. gnv-69275
Kočevar Ana, Zaloška 98, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147539. gno-68782
Kočevar Marjan, Vipavski križ 17, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 243804.
gnz-69271
Kolman Franc, Naselje Slavka Černeta
14, Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
808242. gng-69390

Koprivc Gregor, Pohorska 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 955922. gni-69138
Koprivšek Drago, Zagajškova ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 16053.
gnk-69436
Korat Branko, Vuhred 136, Vuhred,
osebno izkaznico, št. 962708. gnq-69109
Kovačič Daša, Grčarjeva 19, Celje,
osebno izkaznico, št. 277898. gnn-69258
Kovačič Marija, Veliki Ločnik 7, Turjak,
osebno izkaznico, št. 653719. gnc-69369
Kovačič Rok, Cvetna ulica 9, Dobova,
osebno izkaznico, št. 724638. gnj-69287
Krašnja Marjeta, Fabianijeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 149773.
gnm-68759
Kromar Majda, Zoisova ulica 35, Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
172397. gnc-69244
Kuhel Marinka, Obla gorica 3, Primskovo, osebno izkaznico, št. 107439.
gne-69142
Kunej Ferdinand, Kajuhova ulica 9, Celje, osebno izkaznico, št. 523014.
gnv-69100
Labazan Marko, Lokavec 74, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 868231.
gnq-69134
Lasan Jelena, Kogojeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 685903. gnb-68795
Lavrenčič Aljaž, Žaucerjeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 951535.
gnr-69229
Lipužič Iztok, Pot pomorščakov 2, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
759476. gnn-68808
Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Komenda, osebno izkaznico, št. 261181.
gnh-68814
Luskovec Albin, Strahinj 49, Naklo,
osebno izkaznico, št. 297035. gnr-69254
Malovrh Metka, Srednja pot 37, Tržič,
osebno izkaznico, št. 275910. gnj-69262
Marušić Marjana, Žitna ulica 13, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 972535.
gnv-69125
Matijević Erik, Klavčičeva ulica 9, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 130826. gnl-69435
Metelko Boštjan, Krmelj 87, Krmelj,
osebno izkaznico, št. 222055. gnk-68811
Murko Darja, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 169192. gnx-68827
Nuhanović Refika, Hradeckega cesta
78, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
249232. gnd-69393
Oblak Marija Terezija, Glavna cesta 18,
Naklo, osebno izkaznico, št. 71037.
gnz-68921
Ograjenšek Martina Marija, Dobje 17,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 347365.
gnm-68938
Osojnik Viljem, Koroška 41, Maribor,
osebno izkaznico, št. 200742. gnq-69405
Oštir Marija, Goriče 17, Golnik, osebno izkaznico, št. 125754. gnl-69360
Pakiž Mihael, Cesta Jožeta Krajca 13,
Rakek, osebno izkaznico, št. 845299.
gnh-68964
Pavlin Petra, Vitovlje 45/e, Šempas,
osebno izkaznico, št. 138386. gno-69132
Petek Božo, Rafolče 41, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 243208. gnq-69430
Pevec Klemen, Mala Kostrevnica 28,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
208168. gnz-69371
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Tomaževič Milan, Kranerjeva 11, Ljubljana, potni list, št. P00057660.
gnn-69033
Tomić Dejan, Naselje A. Kaple 8/b,
Hrastnik, potni list, št. BA 968040, izdala
UE Hrastnik. gno-69382
Trajbar Renato, Cankova 67/a, Cankova, potni list, št. BA 889970, izdala UE
Murska Sobota. gnr-69279
Umek Aleš, Gradišče 21, Vrhnika, potni list, št. BA 867770. gnz-69446
Urekar Franc, Sela pri Dobovi 101, Dobova, potni list, št. BA 890802, izdala UE
Brežice. gnz-69396
Valant Patricia Benedicte, Kebetova 21,
Medvode, potni list, št. BA 848382, izdala
UE Slovenj Gradec. gnl-68985
Zakošek Stanislav, Lahov graben 49,
Laško, potni list, št. AA 886066.
gnt-69152
Zupan Marko, Trubarjeva 93, Celje, potni list, št. AA 569315. gnn-69308
Zupan Viljem, Jezerska cesta 93/a,
Kranj, potni list, št. BA 86078. gnd-69168
Zupančič Matic, Prištinska 18, Ljubljana, potni list, št. CA 386, izdala UE Ljubljana. gnb-69445
Žlajpah Miroslav, Černičeva ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 311107, izdala
UE Ljubljana. gnb-69020

Osebne izkaznice
Ahačič Marjan, Langusova 6, Radovljica, osebno izkaznico, št. 803491.
gnw-68978
Ahmetaj Fatmir, Miličinskega 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 125409. gnt-69252
Bakšič Sonja, Gerečja vas 88, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 376996. gnt-68977
Benko Vladimir, Glavarjeva 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 125494.
gnu-69251
Berc Alojša, Koritno št. 47, Bled, osebno izkaznico, št. 540438. gnm-69384
Bernik Primož, Ulica bratov Kunovarjev
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
333553. gnp-69081
Blažeka Emilija, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346933.
gno-69357
Brajnik Miha, Maroltova ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 306074.
gne-69417
Butina Harley Maša, Stara cesta 14,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 458012.
gng-69440
Cajhen Nuša, Papirniški trg 18/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430539.
gnm-69159
Cvikl Otmar, Šentiljska cesta 126/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 297805.
gnj-69137
Čampa Saša, Litostrojska 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 270268.
gni-69438
Čekerevac Goran, Kekčeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 342006.
gnr-68954
Čeru Goran, Brilejeva 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
829347.
gnh-69189
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Pinter Mojca, Škoflekova ulica 4, Vojnik, osebno izkaznico, št. 255898.
gno-68832
Požegar Mihaela, Bišečki vrh 30/a, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 230387.
gnt-69377
Prijević Sanja, Stantetova 14, Velenje,
osebno izkaznico, št. 230200. gnf-69316
Probst Franc, Črnci 59, Apače, osebno
izkaznico, št. 677995. gno-68757
Prodan Željko, Lokev 4/c, Lokev, osebno izkaznico, št. 523931. gnl-68810
Pugelj Marjan, Predstruge 2, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 193591.
gny-68797
Ravnihar Dolar Rolanda, Zabreznica 66,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 200570.
gnn-69108
Rebernik Edvard, Vončinova ul. 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 396774.
gnk-69111
Redenšek Klaudija, Boštanj 36/a, Boštanj, osebno izkaznico, št. 724864.
gne-69317
Repe Aljoša, Hruševska cesta 66/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 141404.
gnx-69098
Rojc Boštjan, Dešeča vas 21, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 358002.
gnv-69375
Rudolf Milan, Na gričku 7, Litija, osebno izkaznico, št. 830549. gnf-69091
Rus Andreja, Lovrenc na Dravskem polju 81/c, Lovrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 102858. gnj-68987
Samotorčan Nada, Koperska 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
118456. gnl-69185
Sever Aleksander, Veščica 40, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 186825.
gns-69278
Sever Ines, Šprinc 31, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 490734. gnp-68806
Skok Marjuška Marija, Korotanska ulica
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
866918. gnn-69158
Slak Valentina, Biška vas 33, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 916566.
gnc-68819
Sojč Pivac Alojzija, Na Poljanah 45/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 4985.
gnf-68716
Sojer Tomaž, Gornja pot 6, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
481133. gng-69240
Sreš Igor, Rudarska ulica 17, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 87229.
gni-68813
Stagenšek Bor, Celovška 143, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 766644.
gnx-68798
Stojković Danijel, Glavarjeva 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 927705.
gnw-69399
Strmčnik Krištof, Aleševa 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 343054. gnr-69379
Šircelj Silvo, Možjanca 27, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 275069. gnf-69066
Šket Amalija, Šlandrova 4, Velenje,
osebno izkaznico, št. 114993. gnh-69264
Škrgić Zehida, Cesta ob Sori 15, Medvode, osebno izkaznico, št. 230692.
gnc-68769
Šoštar Sergej, Prekopa 43/a, Vransko,
osebno izkaznico, št. 377941. gne-68717
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Štiglic Janez, Attemsov trg 18, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 376624.
gni-69288
Šuligoj Denis, Prvačina 210, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 190305. gnl-69135
Švegelj Mitja, Hladnikova ulica 11, Križe, osebno izkaznico, št. 3916.
gng-68790
Toplak Dušan, Zabukovica 165, Griže,
osebno izkaznico, št. 343972. gnn-69408
Toš Blagovič Tana, Langusova ulica
24/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 333638.
gns-69103
Travnikar Monja, Dalmatinova 15, Brežice, osebno izkaznico, št. 141960.
gng-68715
Trobec Metka, Srednji vrh 8, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 208400.
gnc-69044
Trupi Matjaž, Zabukovje 62, Zabukovje, osebno izkaznico, št. 612172.
gnl-69285
Turk Mihael, Stopiče 62, Stopiče, osebno izkaznico, št. 300886. gnu-69126
Udovičić Zdenko Ivan, Gallusova 2, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
343055. gnt-69127
Udrih Ines, Savinjska ulica 36, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
829846. gns-69407
Valenčak Emilijan, Brezovec pri Polju
15, Buče, osebno izkaznico, št. 554360.
gnn-68833
Valenčič Milan, Jelšane 62, Jelšane,
osebno izkaznico, št. 549154. gnq-69105
Varga Renata, Dobrovnik 204/d, Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico, št.
537360. gnz-69171
Vider Verena, Malgajeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 478984. gni-69313
Vilfan Matjaž, Ješetova 29, Kranj, osebno izkaznico, št. 377670. gnn-68933
Vreček Marija, Tomšičeva cesta 6, Velenje, osebno izkaznico, št. 7710. gng-68940
Zadravec Borut, Panonska 7/a, Beltinci, osebno izkaznico, št. 187496.
gnj-68812
Zupan Martin, Planinska cesta 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485640.
gnd-69068
Žeželj Maja, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 602691.
gnu-69426

Vozniška dovoljenja
Andrijanić Jozo, Ulica 15. aprila 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 847001, reg. št. 84260, izdala UE Ljubljana. gnd-69018
Andrlič Ruža, Branik 78, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25529, izdala UE Nova Gorica. gno-69432
Bajda Ambrož, Podkraj 72, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7191, izdala UE Hrastnik. gnd-68793
Baš Franc, Podreča 99, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420028,
reg. št. 41590, izdala UE Kranj.
gnr-69004
Baznik Aleš, Hrastje pri Cerkljah 18,
Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat.

GH, št. 15891, izdala UE Brežice.
gnc-69169
Beguš Jana, Bevkova 2, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243112, reg. št. 15786, izdala UE Ajdovščina. gnh-68989
Biogaj Ivan, Brje 13, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1293273,
reg. št. 16604, izdala UE Brežice.
gnw-69124
Bizjan Marko, Raka 108, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15170.
gni-69163
Blažeka Emilija, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488345, reg. št. 160134, izdala
UE Ljubljana. gnp-69356
Boltar Davor, Hravtinova ulica 7, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 26965, izdala UE Koper.
gnu-69226
Bonaca Zoran, Dolinska 31, Koper –
Capodistria, preklic duplikata vozniškega
dovoljenja, kat. AB, reg. št. 4359.
gnj-69187
Bončina Iztok, Viška cesta 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1011956, reg. št. 202153, izdala UE Ljubljana. gnf-69266
Borštnar Špela, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214639, reg. št. 221889, izdala
UE Ljubljana. gnu-69026
Borštnik Marko, Dol pri Borovnici 23,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11683, izdala UE Vrhnika.
gnf-69141
Brinovar Matjaž, Černetova ulica 5/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1014532, reg. št. 164333, izdala
UE Ljubljana. gnb-68970
Brodar Janja, Mlinše 25, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1264079,
izdala UE Zagorje ob Savi. gne-69117
Budna Aleš, Žorgova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
139412, reg. št. 153608, izdala UE Ljubljana. gnp-69431
Bukovec Roman, Skopska ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239704, reg. št. 121294, izdala UE Ljubljana. gng-69415
Burič Bogdan, Milčinskega ulica 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 378014, reg. št. 9685. gnq-68830
Butulen Cvetka, Sp. Sveča 3, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27285,
izdala UE Ptuj. gni-68913
Cehner Janja, Kušertnik 3, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 641, izdala UE Pesnica. m-1894
Cempre Judita, Jačka 83, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5305,
izdala UE Logatec. gnp-69410
Cerin Edvard, Mevkuž 16, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1162919, reg. št. 25401. gnz-68725
Čabraja Ivica, Ljubljanska cesta 4/c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 66862, reg. št. 8880, izdala
UE Grosuplje. gny-69372
Čebohin Žiga, Jakominova ulica 11,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367943, reg. št.
234722, izdala UE Ljubljana. gnl-69160
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Hajdinjak Marjan, Černelavci, Liškova
32, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 12759. gnc-68719
Hedžet Zvezdana, Dobravska 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1492452, reg. št. 63107, izdala UE Maribor. m-1955
Hiti Franc, Ziherlova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731742, reg. št. 21529, izdala UE Ljubljana. gnd-68943
Horžen Irena, Ledeča vas 8, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15207, izdala UE Brežice. gnl-69035
Husukić Elzin, Nasipi 34, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12506, izdala UE Trbovlje. gnj-69037
Janeš Goranka, Sela 4, Osilnica, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 11333, izdala UE Kočevje. gns-69203
Janičijević Iztok, Kidričeva ulica 51, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1229165, reg. št. 27589, izdala UE Domžale. gnz-69146
Jekovec Jožef, Cesta revolucije 5, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
547639, izdala UE Jesenice. gnp-69381
Jenuš Boris, Kardeljeva 81, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BCGH, št. S 1170665, reg. št.
111769. m-1929
Jerak Joško, Cankarjeva ulica 23, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 692884, reg. št. 6088, izdala UE Trebnje. gnm-68784
Jovandarić Anica, Gasilska 21, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1501334, reg. št. 23530, izdala UE Grosuplje. gno-69232
Jovanović Nebojša, Ob železnici 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1240094, reg. št. 89815, izdala UE Maribor. m-1933
Kalmar Viviana, Spodnje Škofije 13/č,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45820. gnw-68724
Kamenik Maja, Socka 54, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1479516, reg. št. 48374. gnt-68927
Kepic Marijan, Ul. bratov Babnik 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 448017, reg. št. 188377, izdala UE
Ljubljana. gnn-69208
Klavs Jaka, Tržaška cesta 121, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502827, reg. št. 231447, izdala UE Ljubljana. gnc-68994
Klobučar Marjan, Javornik 64, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 12446, izdala UE Jesenice. gng-69190
Kos Gaja, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364962, reg. št. 231651, izdala
UE Ljubljana. gnz-69246
Kovačič Ljubo, Delavska 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874481, reg. št. 106272, izdala UE Maribor. m-1951
Kovačič Marija, Veliki Ločnik 7, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
812825, reg. št. 14069, izdala UE Ljubljana. gnd-69368
Kovačič Metka, Čevljarska 6, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

719762, reg. št. 64756, izdala UE Maribor. m-1896
Koželnik Ivan, Ulica Frankolovskih žrtev
15, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 882123, reg. št. 26484. gng-69165
Krajnc Anton, Ulica pod Perkolico 46,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 608815, reg. št. 97142, izdala
UE Maribor. m-1902
Krajnc Suzana, Brezovec 19/a, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43276, izdala UE Ptuj. gnn-69333
Kramberger Zvonko, Zavrh 88, Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
692239, izdala UE Lenart. m-1965
Kristan Renata, Vače 16, Vače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1121471,
izdala UE Litija. gnu-69076
Kušar David, Križni vrh 23/a, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
15651, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-69193
Leskovec Ana, Nad Krko 9, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12820,
izdala UE Novo mesto. gnr-69329
Lipnik Željko, Postike 5, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11564, izdala UE Šamrje pri Jelšah.
gns-69128
Lipovec Rok, Vogričevci 5, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1098693, reg. št. 11339, izdala UE Ljutomer. gnr-68829
Logar Iztok, Kosarjeva 56, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1240466, reg. št. 57813. m-1910
Lončar Gordan, Z. Miloša 20, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
8508, izdala UE Izola. gnm-69034
Lotrič Lucijan, Kajuhova 3, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43279, izdala UE Ptuj. gnc-68794
Lukanc Marjeta, Zajčeva cesta 37, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16788, izdala UE Kamnik. gng-68815
Lužar Franc, Stražna 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFG, št.
8122, izdala UE Novo mesto. gnn-69008
Mahne David, Ul. Istrskega odreda 2,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10075, izdala UE Izola.
gnt-69202
Malerič Majda, Ulica 21. oktobra 15/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4088, izdala UE Črnomelj.
gnu-69305
Marušič Andrej, Žitna 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 36918.
gnq-69030
Marušič Marjana, Žitna 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23298.
gnp-69031
Matijević Erik, Klavčičeva ulica 9, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
228480, izdala UE Ljubljana. gnm-69434
Merc Robert, Dragonja vas 36, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33235, izdala UE Ptuj. gnb-69220
Mežan Janez, Riklijeva 6, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
868736, reg. št. 17085. gni-69213
Mihelčič Nataša, Pečinska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61832, reg. št. 181734, izdala UE Ljubljana. gnu-68776
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Čekerevac Goran, Kekčeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010503, reg. št. 205317, izdala
UE Ljubljana. gns-68953
Česnik Uroš, Reševa ulica 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420199,
reg. št. 30522, izdala UE Kranj.
gnv-69250
Djokić Djonović Vladimira, Glavarjeva
ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1433390, reg. št. 85118,
izdala UE Ljubljana. gnz-69096
Dremelj Irena, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320799, reg. št. 60367, izdala UE
Ljubljana. gnz-68946
Dronjič Tea, Ulica bratov Hvalič 10, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39904, izdala UE Nova Gorica.
gny-68722
Eržen Mitja, Kresnice 23, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1465674, izdala UE Litija. gni-69413
Ferlič Aleš, Tevče 32/b, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 7347,
izdala UE Laško. gng-68740
Filipan Ivanka, Ledinek 13, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
449350, reg. št. 8457, izdala UE Lenart.
gno-68982
Filipovski Atanas, Vransko 28, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
285026, izdala UE Žalec. gnf-68941
Flisar Stojan, Rošpoh 21/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
84240, reg. št. 73333, izdala UE Maribor. m-1960
Frelih Pakiž Anja, Cesta Jožeta Krajca
13, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 790722, reg. št. 7014, izdala UE
Cerknica. gnf-68966
Gomboši Jože, Murska ulica 105/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
02800. gng-68915
Gomizelj Tomislav, Gregorčičeva 21, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 196977, reg. št. 600, izdala UE Ajdovščina. gns-68828
Gorjup Zdenko, Jareninski vrh 25/b,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 11061, izdala UE Pesnica.
m-1905
Grajžel Anđelija, Ul. II bataljona 7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3655, izdala UE Šentjur. gnp-68831
Gregorc Ivan, Podsmreka 6, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1064301, reg. št. 96616, izdala UE Ljubljana. gnv-68950
Grgurevič Neža, Lamutova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042520, reg. št. 209775, izdala
UE Ljubljana. gnp-69231
Gričar Irena, Ulica Lili Novy 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
217658, reg. št. 120842, izdala UE Ljubljana. gnk-69136
Grušovnik Jožef, Sp. Korena 22, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 166346, reg. št. 5467, izdala
UE Maribor. m-1919
Guberac Marko, Preglov trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414996, reg. št. 149357, izdala UE Ljubljana. gns-69003
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Mikuletič Damjan, Ulica svobode 69,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 2055, izdala UE Piran. gnw-68999
Modlic Lidija, Stročja vas 33/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
78653, reg. št. 4799, izdala UE Ljutomer.
gnq-68730
Mohorič Matej, Hotavlje 85, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
25521, izdala UE Škofja Loka. gnk-69086
Nečemar Ivan, Medenska cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 391085, reg. št. 3494, izdala UE
Ljubljana. gnf-69291
Nuhanović Refika, Hradeckega cesta
78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1234145, reg. št. 223421,
izdala UE Ljubljana. gne-69392
Ovsenek Alenka, Rašiška ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250239, reg. št. 223885, izdala UE Ljubljana. gnt-69352
Pakiž Mihael, Cesta Jožeta Krajca 13,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 36285, reg. št. 5124, izdala UE Cerknica. gnj-68962
Palatinus Andreja, Cesta Dolomitskega odreda 86/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BH, št. S 1418293, reg.
št. 233711, izdala UE Ljubljana.
gnh-68764
Pantar Sonja, Brdnikova ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389746, reg. št. 190332, izdala UE Ljubljana. gnh-69014
Paskvale Dragica, Kolonija 1. maja 26,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13200, izdala UE Trbovlje.
gno-69007
Pavlovič Gordan, Strelska 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1128842, izdala UE Jesenice. gno-69182
Peče Stanko, Smolenja vas 24/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14170, izdala UE Novo mesto.
gnv-69175
Perkovič Franc, Tlake 36, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 17680, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-69178
Pernarčič Vida, Osojna ul. 6, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 668091, reg. št. 5622, izdala UE
Ruše. m-1931
Pernek Danijela, Zorkova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
166719, reg. št. 17603, izdala UE Maribor. m-1897
Petrović Ljubinko, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 810326, reg. št. 102027, izdala UE
Ljubljana. gnv-68775
Pevec Klemen, Mala Kostrevnica 28,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 1246100, izdala UE Litija.
gnb-69370
Pirš Silvija, Brilejeva 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 845492,
reg. št. 14272, izdala UE Ljubljana.
gnc-68969
Podgornik Aleksander, Mekinje, Cesta
treh talcev 15, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 12596, izdala
UE Kamnik. gne-69092
Potokar Samo, Pod gozdom cesta
V/16, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S 828812, reg. št. 10010, izdala
UE Grosuplje. gns-69403
Prijević Sanja, Stantetova 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1485974, reg. št. 31057, izdala UE Velenje. gns-69307
Pugelj Marjan, Predstruge 2, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1398126, reg. št. 22369,
izdala UE Grosuplje. gne-68796
Ravnik Mitja, Grohajeva ulica 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1406095, reg. št. 19219, izdala UE Kamnik. gne-68792
Recek Igor, Malečnik 202, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
911850, reg. št. 72668, izdala UE Maribor. m-1920
Repe Aljoša, Hruševska cesta 66/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935183, reg. št. 176062, izdala UE
Ljubljana. gnw-69099
Rojc Davorin, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 2265. gnz-68800
Rudolf Milan, Na gričku 7, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 108806,
izdala UE Litija. gng-69090
Salaćanin Stanislav, Jarčja dolina 24, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25382, izdala UE Škofja Loka. gnv-69200
Senekovič Anton, Partizanska 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877826, reg. št. 7509, izdala UE Maribor. m-1918
Senica Mateja, Ulica OF 9, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464942,
reg. št. 36034, izdala UE Domžale.
gnw-68703
Skledar Sandi, Cankova 45/b, Cankova, vozniško dovoljenje, reg. št. 30112.
gne-69192
Skok Marjuška Marija, Korotanska ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1504589, reg. št. 88949,
izdala UE Ljubljana. gno-69157
Slapar Valentin Jernej, Zlatnarjeva 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404853, reg. št. 12197, izdala UE Kranj.
gnp-68731
Smrekar Robert, Gabrov trg 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972615, reg. št. 181783, izdala UE Ljubljana. gnf-68766
Sojer Tomaž, Gornja pot 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841969, reg. št. 140334, izdala UE
Ljubljana. gnh-69239
Sovdat Aljoša, Gregorčičeva 34, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.
8023, izdala UE Izola. gnf-69041
Srebot Svetozar, Višnarjeva ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014630, reg. št. 111976, izdala
UE Ljubljana. gnm-69084
Stjepić Grga, Naselje H. Kaple 7/d,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5636, izdala UE Hrastnik. gnr-68729
Šajnovič Bogdan, Vrtna ulica 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 187, izdala UE Gornja Radgona. gnx-68723
Šmid Alojzij, Frankovo naselje 160,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št. 8124.
gng-69040

Šmid Boštjan, Forme 27, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19517,
izdala UE Škofja Loka. gnf-68791
Štangler Jože, Paka 40/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1382365, reg. št. 19047. gnm-69259
Štefanc Peter, Trubarjeva 11, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1170, izdala UE Izola. gns-68728
Šterlek Manuel, Srebernik 34, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15754, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-69416
Štiglic Janez, Attemsov trg 18, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10168, izdala UE Mozirje. gng-69290
Šuligoj Denis, Prvačina 210, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44770,
izdala UE Nova Gorica. gni-69038
Tershani Salih, Erjavčeva 36, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 44215, izdala UE Nova Gorica. gnh-69039
Tomažin Slavko, Mali vrh pri Šmarju 22,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 119790, reg. št. 6937, izdala UE Grosuplje. gnd-69318
Triller Igor, Novakova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139546, reg. št. 184156, izdala UE Ljubljana. gnu-69101
Turk Teodor, Sv. Anton, Hrib 11, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 4045,
izdala UE Koper. gnk-69036
Udovičič Zdenko Ivan, Gallusova 2, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 39723, reg. št. 647.
gnn-69212
Urek Maruša, Popovičeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331585, reg. št. 116766. m-1957
Urh Vinko, Švigljeva ulica 11, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5613, izdala UE Vrhnika. gne-69292
Usenik Janez, Alešovčeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024527, reg. št. 205604, izdala UE Ljubljana. gnm-69238
Valenčak Emilijan, Brezovec pri polju
15, Buče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 11900, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-69059
Varga Renata, Dobrovnik 204/d, Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 11945, izdala UE Lendava.
gny-69172
Vdovč Robert, Tomazja vas 7, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
24612. gnt-69227
Vidaković Vasilija, Flandrova ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011337, reg. št. 204983, izdala
UE Ljubljana. gnd-69293
Vidmar Robert, Velika Kostrevnica 27,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 859932, izdala UE Litija.
gni-68988
Vogrinčič Irena, Podgrajska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419943, reg. št. 237235, izdala
UE Ljubljana. gnd-68993
Volt Jiří, Slavka Gruma 88, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41489, izdala UE Novo mesto.
gnu-69330
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Peterka Igor, Kamnica 3, Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 178702, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-69386
Požar Martin, Matenja vas 80, Prestranek, zavarovalno polico, št. 0904181.
gnr-68754
Sevšek Dejan, M.D.B. 12/a, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
001337265. gnd-69343
Stoporko Boštjan, Šolska 40, Mislinja,
zavarovalno polico, št. 445424, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-69296
Temniker Jože, Selovec 80, Dravograd,
zavarovalno polico, št. 293072, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gny-69297
Temniker Robert, Selovec 80, Dravograd, zavarovalno polico, št. 410203, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnb-69295

biotehniške šole v Kranju, izdano leta
1996/97 in 1997/98. gnv-69050
Breskvar Tiller Matevž, Ob zeleni jami
19/a, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gne-69367
Breskvar Tiller Matevž, Ob zeleni jami
19/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Dr. Jože Potrč v Ljubljani, izdano leta
1991. gnf-69366
Brodar Mate, Partizanska 32, Radlje ob
Dravi, maturitetno spričevalo I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1996. gny-68951
Brulc Cvetka, Velike Brusnice 60, Brusnice, diplomo št. 224, izdala Tekstilna
šola Metlika v šolskem letu 1985/86.
gnr-69054
Brundula Leon, Cesta 66, Videm-Dobrepolje, spričevalo 1. letnika Srednje Avtomehanične šole v Ljubljani – Center strokovnih šol, izdano leta 1992. gnl-69093
Brundula Leon, Cesta 66, Videm-Dobrepolje, indeks, št. Srednje trgovske šole
v Ljubljani v Ljubljani leto izdaje 1995.
gnc-69094
Bujanić Karmen, Ulica Matije Blejca 14,
Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marija
Vera v Kamniku, izdano leta 1994.
gnm-69284
Caserman Rok, Ahacljeva 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta 1996.
m-1909
Colnarič Milena, Tovarniška 14, Poljčane, spričevalo 2. letnika Trgovske šole Maribor, izdano leta 1971. m-1927
Cvijanović Radojka, Ulica Gradnikove
brigade 33, Nova Gorica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ajdovščina, izdano leta
1993. gnt-69402
Cvijanović Radojka, Ulica Gradnikove
brigade 33, Nova Gorica, spričevalo o končani OŠ Solkan v Novi Gorici, izdano leta
1991. gnv-69400
Čop Jože, Cesta 14. divizije 1, Maribor, diplomo Srednje šole za strojništvo
Ljubljana, izdana leta 1988. m-1907
Čubrlo Tina, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gno-68986
Degan Alida, Adamičeva 1, Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole z italijanskim učnim jezikom
Izola, izdano leta 1979/80. gnd-68743
Dervarič Milan, Salamenci 9, Puconci,
zaključno spričevalo SKŠ Rakičan.
gnh-69214
Dobnik Dejan, Vidovdanska 1, Ljubljana, diplomo št. 124, izdala Srednja trgovska šola 7. 3. 1996. gne-69217
Dobrišek Tomaž, Polzela 126, Polzela,
maturitetno spričevalo izdal Državni izpitni
center, izdano leta 1995. gnq-69380
Dokl Tatjana, Arnolda Tovornika 13, Maribor, spričevalo 4. letnika Ekonomsko administrativne šole Maribor, izdano leta
1982. m-1924
Dolenc Uroš, Kalce 42, Logatec, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
2000. gnr-68779
Donko Maksimiljan, Zg. Velka 39,
Zgornja Velka, spričevalo o zaključnem
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Vozel Matija, Partizanski vrh 10, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8871, izdala UE Trbovlje. gne-68721
Vravnik Vesna, Partizanska cesta 18/a,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 13955. gni-69188
Vrbinc Jožef, Brinje cesta I/42, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 832951, reg. št. 8187, izdala UE Grosuplje. gnu-69301
Weissbacher Branko, Maroltova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 631378, reg. št. 129088, izdala UE Ljubljana. gnp-69156
Zakošek Stanislav, Lahov graben 49,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 9479, izdala UE Laško.
gnu-69151
Zakrajšek Boris, Kolovrat 10/a, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1172052, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-69248
Zupan Marko, Trubarjeva 93, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783388, reg. št. 24486. gnm-69309
Zupan Martin, Planinska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 22645, reg. št. 15069, izdala UE
Ljubljana. gnc-69069
Žnidaršič Marko, Hacetova 8/a, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1345144, reg. št. 10888, izdala UE Cerknica. gnu-69176

Zavarovalne police
Čerenak Nada, Kersnikova ulica 28, Celje, zavarovalno polico, št. 284415, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-69048
Derenčin Tomaž, Kapiteljska ulica 11,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
0741106, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto. gns-69378
Fila Damjan, Elektrarniška cesta 28,
Brestanica, zavarovalno polico, št.
391065, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-69049
Galinec Boris, Skorno 18, Šoštanj, zavarovalno polico, št. 450808, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-69348
Grum Srečko, Prešernova 82, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 333329, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-69123
Hlebec Franc, Tkalska 11, Celje, zavarovalno polico, št. 421715, izdala zavarovalnica Slovenica, d.d., filiala Celje. gnz-69046
Jakolič Jožica, Zikova 8, Kamnik, zavarovalno polico, št. 340170, izdala zavarovalnica Adriatic. gnl-69385
Jusufi Nurišaban, Prešernova ulica 13,
Kranj, zavarovalno polico, št. 713383, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne-68917
Misdaris Sandra, Podlubnik 158, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 717892,
izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto. gne-69342
Mlakar Robert, Telče 14, Tržišče, zavarovalno polico, št. 798130, izdala zavarovalnica Tilia. gnf-68916
Otoničar Abram Tatjana, Hrašče 103/a,
Postojna, zavarovalno polico, št. 880620,
izdala zavarovalnica Adriatic. gns-69228

Spričevala
Ahman Dušan, Sp. Hlapje 15, Jakobski
Dol, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 1990
– 1995. m-1900
Ajster Miha, Mirkova 3, Limbuš, maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1996. m-1935
Arnejčič Anton, Pliberškova 20, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1979. m-1899
Auda Karmen, Ob Lazniškem potoku
70, Limbuš, spričevalo o končani OŠ bratov Polančič, izdano leta 1992. m-1913
Babuder Vanda, Kot 20, Postojna, spričevalo 1.letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2001.
gnu-69180
Bedrač Rajko, Regentova 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu III. gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-1950
Berzin Alenka, Zakrajškova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnv-69325
Bizjak Suzana, Zaloška cesta 92/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdal Državni izpitni center, izdano leta 1999. gnb-69420
Boroša Daniel, Bjelolasička 7, Mlinovi,
Zagreb, Hrvaška, indeks, št. 29003997,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta v
Ljubljani. gny-69072
Boštjančič Danijel, Pot na Fužine 57,
Ljubljana, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina v Ljubljani, št. osebnega lista
II/3138, izdano 6. 6. 1997. gnq-69355
Božič Jurij, Čehovini 16/a, Štanjel, letno spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, strojni odsek,, izdano leta 1981/82.
gnc-69269
Bračič Igor, Stantetova ulica 6, Maribor, indeks, št. 20970020, izdala Pravna
fakulteta. gnb-68770
Bračko Iztok, Hrenca 12/a, Maribor,
indeks, št. 93507557, izdala FERI Maribor. m-1895
Brčič Suzana, Spodnji trg 9/a, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
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izpitu ŽIŠ v Mariboru, izdano leta 1964.
m-1937
Dornik Milan, Za partizanskim domom
14, Ljubljana, diplomo Poklicne kovinarske šole Vič, izdana leta 1979. gnc-69294
Elšnik Gregor, Slatina 16, Zgornja Kungota, indeks, št. 11090010068, izdala Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.
m-1952
Erjavec Mateja, Gubčeva 8, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec, izdano leta 1999/2000.
gnv-68750
Flajšhaker Andrej, Tomšičeva 26, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole in gimnazije Ruše, izdano leta 1999.
m-1906
Franko Iztok, Trebinjska ulica 15, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1996. gnt-68781
Furlan Kristina, Bevkova 17, Vipava, potrdilo o PAI – Filozofska fakulteta v Ljubljani, izdano leta 1999. gnm-69234
Gerdin Pavla, Cesta 4. julija 93, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Ljubljana, št. 2395, izdano
leta 1983. gnu-69201
Goličnik Marko, Bratov Rozman 10,
Ljubljana, indeks, št. 41980235, izdala
Medicinska fakulteta. gnt-69427
Gorišek Miran, Mlinše 7, Izlake, spričevalo 2. letnika Gostinske šole Zagorje, izdano leta 1994. gns-68803
Gorišek Miran, Mlinše 7, Izlake, spričevalo 1. letnika Gostinske šole Zagorje, izdano leta 1993. gnr-68804
Gregorčič Sandi, Župančičeva 5, Kamnik, indeks, št. 41043288, izdala Univerza
v Mariboru. gnt-68802
Gselman Barbara, Na hribu 24, Poljčane, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, program šivilja, izdano leta 1991/92, 1992/93 in
1993/94. m-1964
Hercigonja Tomaž, Litostrojska 11,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza
Levca. gni-68763
Horvat Jožef, Mariborska 70, Orehova
vas, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta 1990.
m-1921
Hrovat Lea, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
in gradbene šole, izdano leta 1996.
gnn-68708
Iskra Juričić Ines, Jakčeva ulica 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Podgora v
Ilirski Bistrici, izdano leta 1998.
gno-69257
Isufi Allen, Zaloška cesta 15, Ljubljana,
spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Vodmat,
izdano leta 1995 do 2001. gnj-68787
Ivankovič Sitar Anica, Dražgoška ulica
7, Kranj, potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz anesteziologije z reanimatologijo, izdano leta 2000. gnu-69351
Ivanuša Janez, Ulica talcev 13, Šentjur,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in
poklicne šole Celje, izdano leta 1995.
gnn-69383
Jagodič Vinko, Prekopa 50, Vransko,
spričevalo Poslovodske šole v Celju, izdano leta 1979. m-1945
Jakhel Tomaž, Ruska ulica 3, Ljubljana,
diplomo Ekonomske komercialne šole Ru-
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dolfa Maistra Kamniku, izdana leta 1986.
gny-69347
Jandrić Suzana, Ulica Franca Mlakarja
40, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze, izdano leta 1995. gnn-69358
Jašić Vesna, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, indeks, št. 11010794, izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnj-69312
Jaušovec Stanislav, Železnikova ulica
16, Maribor, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Veržej. gnf-68741
Jeličić Lovreković Simona, Vonarje 36,
Pristava pri Mestinju, maturitetno spričevalo Gimnazije Center Celje, izdano leta
1993, izdano na ime Potecin Simona.
gno-69107
Jezdić Milan, Titova 2/a, Jesenice, diplomo, št. 333/10, izdana leta 1984.
gnc-68823
Jurada Iztok, Semedela 54, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano leta 1997. gnv-69000
Jurak Matej, Šentiljska 107/a, Maribor,
indeks, št. 71124589, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1925
Juratovac Anita, Drnovo 61, Leskovec
pri Krškem, spričevalo Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1996/97. gno-68932
Jurgec Anica, Bukovci 176/a, Markovci, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
in tehnične kmetijske šole Ptuj. m-1969
Kalabić Hasib, Ig 157, Ig, spričevalo 3.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1978. gnd-69268
Kante Tanja, Merljaki 39/b, Renče,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela v Sežani, poslovni tajnik, izdano
leta 1996/97. gnm-68934
Kaštigar Goran, Selšek 9/a, Litija, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1984.
gne-69017
Kejžar Bernarda, Davča 71, Železniki,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2001.
gne-69167
Kličić Hirkić Zlatka, Sečovlje 36, Sečovlje – Sicciole, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gostinske in turistične šole v
Izoli, izdano leta 1988 in 1989, izdano na
ime Hirkić Zlatka. gnb-68774
Kobinović Alen, Plešičeva 4, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za pomožnega kuharja, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani 26. 2. 1985.
gne-69267
Kolar Matjaž, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo 1.in 2. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994. gnf-69145
Kopmajer Tomaž, Javornik 28, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 71101968, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1956
Kores Simon, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana, spričevalo 1., 2. letnika in obvestilo
o uspehu 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1993, 1994 in 1997.
gnb-69170
Kovačič Nataša, Ul. Jožeta Mlakarja 22,
Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, ekonom-

sko komercialni tehnik, izdano leta 1994.
m-1949
Kozjek Janez, Podreča 18, Mavčiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic pečar, izdano leta 1975. gnv-68925
Krajnik Karl, Rifengozd 29, Laško, spričevalo o končani OŠ, šolsko leto
1990/91. gnf-68816
Kraner Zdenka, Zg. Gradišče 29, Zgornja Velka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, duplikat, izdano leta 1991. m-1944
Kranjec Aleksej, Ulica Milana Majcna
21, Radeče, maturitetno spričevalo Srednje tehnične šole v Celju, izdano leta 1995.
gnx-69023
Kraševec Alenka, Gor. Gomila 6, Šentjernej, spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994, izdano na ime
Cvitko Alenka. gnu-69280
Kristan Tine, Dobračevska 90, Žiri, obvestilo o uspehu 1. in 2. letnika Srednje
elektro in strojne šole Kranj, izdani leta
1994/95 in 1995/96. gnz-69346
Križnik Srečo, Zgornji Motnik 14, Motnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1993.
gnj-69412
Krupić Jasna, Kamnica 18, Dol pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika Srednje administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gni-68992
Legat Mateja, Smokuč 4, Žirovnica, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole v Radovljici, izdano leta
1997. gnl-69010
Lesar Vanja, Juleta Gabrovška 30,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 1997.
gny-68772
Lesjak Andreja, Sp. Rečica 51, Rečica
ob Savinji, spričevalo 2.letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
gnm-69409
Levačić Miran, Zagorska 12/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, strojni tehnik,
izdano leta 1998. m-1968
Ljubičič Goran, Kozlovičeva 9, Koper –
Capodistria, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje pomorske šole Portorož.
gnp-69056
Ljutić Vehbija, Skarmyravagen 38,
82650 Forsa, Sweden, spričevalo 1. in 2.
letnika ter zaključni izpit Poklicne gumarske šole v Kranju, izdano leta 1979.
gnc-69344
Markelj Peter, Cikava 21, Trebelno,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta
1986. gny-68922
Matevž Goličič, Langusova 45, Radovljica, indeks, št. 20990451, izdala Pravna
fakulteta. gni-68788
Matijaško Mihaela, Orešje 154, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1997. gnd-69043
Matkovski Dejan, Postaja 10, Mirna
Peč, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
v Novem mestu- poklicna strojna in tehnična šola, izdano leta 1999. gng-69015
Medjugorac Goran, Prule 23, Ljubljana, diplomo Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdana leta 1990. gnx-69373
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Plestenjak Tomaž, Spodnje Gameljne
101, Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnb-68945
Ponomarenko Grega, Farančan 10, Pobegi, spričevalo 1. letnika SEDŠ Koper,
smer trgovec, izdano leta 1998/99.
gnb-68920
Prodan Sandi, Semedela 51, Koper –
Capodistria, osnovnošolsko spričevalo OŠ
Antona Ukmarja Koper. gne-68742
Puklavec Tanja, Mota 76, Ljutomer, indeks, št. 93455331, izdala Tehniška fakulteta v Mariboru. m-1914
Pušnik Jože, Šobar 50, Bresternica,
spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1995. m-1928
Raner Janko, Močna 2, Pernica, spričevalo 2. in 3. letnika Avtomehanične šole
v Mariboru, izdano leta 1982 in 1983.
m-1917
Ribaljčenko Igor, Bošamarin 65, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Šiška – športni oddelek, izdano leta 1994. gnn-69012
Ristić Maja, Dubravica 24/a, Ig, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1997 in 1998. gnx-68773
Sajko Lidija, Ratanska vas 3/a, Rogaška Slatina, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne, frizerske, strojne in prometne šole Celje, izdano leta 1996. gnc-69394
Savanović Gvozden, Trg svobode 26,
Tržič, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1998. gns-68928
Savić Darko, Ljubljanska 17/a, Maribor, indeks, št. 81575796, izdala EPF Maribor. m-1953
Schweiger Peter, Šolska 1, Črnomelj, diplomo št. IKS-151, izdala Srednja šola družboslovne in tehnične usmeritve Edvarda Kardelja v Črnomlju 3. 7. 1986. gnv-69425
Sebanc Valerija, Čilpah 2, Trebelno,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1995. gns-69253
Seljak Suzana, Slovenska 36, Maribor,
indeks, št. 71101755, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1922
Sepohar Katarina, Naselje Staneta Rozmana 5, Metlika, spričevalo 1. letnika
Srednje šole Črnomelj -gimnazija, izdano
leta 1995. gnc-69019
Sevšek Martina, Janževa gora 40, Selnica ob Dravi, spričevalo 1. letnika Tekstilne šole Maribor, izdano leta 1992. m-1958
Simonič Špela, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gnu-69276
Sinkovič Štefana, Jamnica 5, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Tabor, izdano na
ime Rudolf Štefana. gnk-68961
Skerbiš Boštjan, Cesta Proleterskih brigad 63, Maribor, spričevalo 3. letnika
SERŠ Maribor, izdano leta 1993/94.
m-1939
Slemenjak Peter, Šercerjeva 18, Velenje, indeks in diplomo, št. I/376 Centra
srednjih šol Velenje – program elektronika, šolsko leto 1987/88. gnm-68709
Stojčevski Mojca, Celovška cesta 263,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljublajni, izdano leta 1998. gnl-69110

Stopinšek Brigita, Novine 62, Šentilj v
Slov.goricah, diplomo Srednje družboslovne šole Maribor, program administrativna
dejavnost, izdana v šolskem letu 1990/91.
m-1946
Subotič Neven, Vena Pilona 8, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper, izdano leta 2000. gnq-69055
Sušec Nina, Podkraj pri Velenju 68/d,
Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Poklicne in ekonomske srednje šole Slovenj Gradec. gnu-68976
Šeško Aleš, Gregorčičeva 15, Maribor,
indeks, št. 81450518, izdala EPF Maribor. m-1904
Škofic Bojana, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnw-68974
Škoro Alen, Cesta na Markovec 13, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje
ekonomske
šole
Koper.
gng-69215
Škoro Alen, Cesta na Markovec 13, Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
Srednje
ekonomske
šole
Koper.
gnf-69216
Špilak Rajko, Linhartova cesta 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje poklicne strokovne šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gns-69428
Štesl Sebastijan, Obrežna 145, Maribor, indeks, št. 81510467, izdala EPF Maribor. m-1940
Štrukelj Nika, Trebinjska ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije, izdano leta 2000. gnq-68780
Štuklek Metka, Knafelčeva 32, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1993. m-1908
Štumpfel Brigita, Prešernova 22/e, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Slovenj Gradec, izdano
leta 2000. gnj-69162
Tajhman Janja, Vurberk 90, Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1992/93.
m-1962
Tamše Angela, Tomšičeva 33, Velenje,
spričevalo 1. letnika TRIS CSŠ Velenje,
izdano leta 1975. gne-68942
Taraniš Elvisa, Pod vinogradi 6, Straža,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta
1998/99. gnw-68749
Todić Ružica, Glagoljaška 1/a, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole. gnf-69191
Tomažin Polona, Vrbnje 10/a, Radovljica, indeks, št. 83024489, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru.
gnc-69444
Tomažin Slavica, Matjaževa ulica 8,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano
leta 1982, 1983, 1984 in 1985, izdano
na ime Stojanovoć Slavica. gnp-69181
Tratnik Špela, Galicija 75/b, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje šole Boris Kidrič
Celje, št. III/219/c, frizer, izdano na ime
Pirečnik Špela. gnr-68704
Tratnik Špela, Galicija 75/b, Žalec, spričevalo 2. letnika Srednje šole Boris Kidrič
Celje, št. III/219/c, frizer, izdano na ime
Pirečnik Špela. gnq-68705
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Medved Silvo, Prešernov trg 10, Šoštanj, spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, št. matičnega
lista V/322, izdano 12. 6. 1987.
gnj-68991
Mihelčič Luka, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, indeks, št. 21013576, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-68971
Mlakar Nataša, Ižanska cesta 198, Ljubljana, indeks, št. 20970170, izdala Pravna
fakulteta. gnv-69225
Mohar Suzana, Krka 61, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997/98.
gnn-69058
Muhič Ines, V zavoju 22, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1948
Munda Črtomir, Belšakova 14, Ptuj,
spričevalo Srednje elektrotehnične šole, izdano leta 1991, 1992 in 1993. m-1961
Odar Tadeja, Gradišče nad Pijavo Gorico 31/b, Škofljica, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, teksti. konfekcionar
II, izdano leta 1985 do 1987. gnb-69095
Oderlap Anita, Leška cesta 10, Mežica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1997/98. gni-68771
Oprešnik Nives, Podvine 2, Planina pri
Sevnici, spričevalo Srednje ekonomske šole Celje, izdano leta 1994/95, izdano na
ime Centrih Nives. gnp-69206
Perič Miro, Sp. Škofije 108, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske turistične šole v Izoli, št. 160, izdano 3. 2. 1972. gnl-69060
Pestotnik Marjeta, Partizanska 19, Dol
pri Hrastniku, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, program
tekstilni tehnik, konfekcijski tehnik, izdano
v šolskem letu 1998/99. gnx-68748
Petelin Tatjana, Lenartova 27, Mežica,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole, izdano leta 1991/92. gnn-68733
Petelin Tatjana, Lenartova 27, Mežica,
spričevalo 1. in 2. letnika Zdravstvene šole, izdano leta 1989/90 in 1990/91.
gnm-68734
Pezič Sabiha, Sp. Škofije 186, Škofije,
diplomo Srednje gostinske in turistične šole Izola, izdana leta 1985. gnc-68919
Pintar Dijana, Ulica španskih borcev 15,
Trbovlje, indeks, št. 19666, izdala Visoka
upravna šola Ljubljana. gnk-69336
Pinter Katja, Tesarska ulica 4, Ljubljana, indeks, št. 18981589, izdala Filozofska fakulteta. gno-68957
Pirš Mladen, Strmca 58, Laško, spričevalo 1., 2. letnika in maturitetno spričevalo
Poklicne strojne, kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1978, 1979 in 1980.
gnb-68720
Pisanec Nataša, Kerenčičeva 5, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1993/94.
m-1954
Pišek Klavdija, Župeča vas 57, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta 1991. m-1947
Planinc Aleš, Bevkova ulica 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996. m-1967
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Tratnik Špela, Galicija 75/b, Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje šole Boris Kidrič
Celje, št. III/219/c, frizer, izdano na ime
Pirečnik Špela. gnp-68706
Trs Dominika, Antoličičeva 10, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Miklavž na Dravskem polju, izdano leta 1994. m-1926
Turek Marjeta, Ulica Malči Beličeve 87,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1998. gnk-69411
Urnaut Karmen, Pod gozdom 25, Bohinjska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
PTT šole v Ljubljani. gnc-69194
Uršič Nataša, Brode 15/a, Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, gumarske in obutvene šole Kranj,
izdano leta 2001. gni-69013
Veselko Peter, Pod lipami 10, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2001. gns-68778
Volaš Dejan, Pot na Rakovo jelšo 157,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2001.
gnx-68952
Volpe Ingrid, Šenpeter 156, Šentpeter,
diplomo VEKŠ Maribor, izdana leta 1983.
m-1959
Zagoranski Sašo, Cesta 4. julija 47,
Spodnji Duplek, spričevalo 4. letnika II gimnazije Maribor, izdano leta 2001. m-1901
Zakšek Aleš, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1998 in 1999.
gnw-69374
Žgavc Ljubo, Na livadi 2, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika EŠC Branko Brelih
Nova Gorica, poklicna avtomehaniška šola, izdano leta 1975. gnw-69349
Žgavc Nevenka, Na livadi 2, Ajdovščina, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne gostinske šole Milana Majcna Ljubljana, izdano leta 1978 in 1979, izdano na ime Bajc
Nevenka. gnv-69350
Žgur Danilo, Počehova 43, Maribor, indeks, št. 71113215, izdala Pravna fakulteta Maribor. m-1961
Žibert Adrijana, Kvedrova 31, Sevnica,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 1999/2000.
gnq-68930
Žitnik Sašo, Cesta v log 3, Kočevje,
spričevalo Gimnazije Kočevje, št. 721, izdano leta 1998/99. gny-68747
Žnidaršič Anton, Bločice 15, Grahovo,
maturitetno spričevalo Tehniške šole za kemijo, metalurgijo in papir – metalurški odsek,
št. 190/93, izdano leta 1976. gnf-69166
Žugman Petra, Dragučova 59, Pernica,
spričevalo o končani OŠ Kerenčičevih Pesnica, izdano leta 1994. m-1903

Ostali preklici
ALFOM d.o.o., Podgorje 64/a, Podgorje pri Slovenj Gradcu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1005478. gnq-69205
Aljančič Albin, Spodnje Pirniče 24/g,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1067825.
gnn-68758
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Arh Tomaž, Čemšenik 8, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico. gnh-68939
Assistance Coris d.o.o. preklicuje polici zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco CORIS, št. 127055 in 127061.
Ob-56309
AVTOMARKET d.o.o., Dunajska cesta
421, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1263104.
gnr-68783
AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, licenco, št.
004567/5087-LM 19/1997, izdala OZS.
gnn-69183
AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, dovolilnice za
mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu CEMT (tretji), št. 546 in CEMT (italijanski), 23. gnq-69184
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1037745. gnd-68818
Bečiroski Jusuf, Cesta na Markovec
1/b, Koper – Capodistria, delovno knjižico. gno-69057
Bejtullahu Labinot, Parmova 36, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 23970380,
izdala Fakulteta za strojništvo. gnl-69085
BELIN-IPP d.o.o., Ratanska vas 16, Rogaška Slatina, licenco, št. 0010021/107
za vozilo Mercedez Benz Atego 815, reg.
št. CE E7-527, izdana 19. 1. 2001.
gnb-69395
Berglez Katarina, Pot na Fužine 37,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
2106468, izdala FDV v Ljubljani.
gns-69078
Bogataj Jože, Vešer 34, Škofja Loka,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
132/D-27/86, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1986. gnz-69071
Bonaca Maja, Lucija, Liminjanska 81,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico, št. 14250, izdala Fakulteta za družbene vede. gnz-69421
Božjak Rožle, Dolsko 66, Dol pri Ljubljani, delovno knjižico. gnl-68760
Božnar David, Prelesje 15, Gorenja vas,
delovno knjižico. gnu-69005
Brcar Apolonija, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1040789. gnk-69236
Brelih Vesna, Gradnikova cesta 83, Radovljica, delovno knjižico. gns-69053
Brgles Maks, Poljanska cesta 54, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-68755
Burger Martina, Trinkova 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26102649, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gno-69011
CAMLOH TARNSPOST s.p., Spodnja
Rečica 80/a, Laško, CEMT dovolnico
040/CE, št. 202, ki velja v Republiki Avstriji. gnq-68955
Čadež Urška, Dolenja Dobrava 1/a, Gorenja vas, študentsko izkaznico, št.
21016400, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnq-69230
Čebela Ivica, Potok pri Vačah 5, Vače,
delovno knjižico. gnt-68727
Črepinko Iztok, Mirna ulica 14, Maribor, delovno knjižico, št. 8612. m-1912
Dakskobler Peter, Breg 1, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 19360593, izdala
Ekonomska fakulteta. gnx-69398

Dizdarević Šefik, Bužim, Bužim, potrdilo o opravljenem tečaju za voznika viličarja
izdal Srednješolski center Litostroj, izdano
leta 1975. gng-69298
Dogar Monika, Kidričeva 57, Kranj, študentsko izkaznico, št. 27004288, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnb-68745
Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana, lastnik
dveh tlačnih posod - malih rezervoarjev za
UNP, tovarniška št. 1269 in 1303 preklicuje kotelni knjižici za zgoraj navedeni tlačni posodi, ker je ob rednem pregledu ugotovljeno, da sta se izgubili. Ob-56493
Duga Naim, Planina 104, Planina, delovno knjižico. gnf-69341
ERA d.d., Prešernova cesta 10, Velenje, licenco, št. 0001032/21 za vozilo CE
ERA – 03. gng-69315
Erklavec Darja, Štebijeva ulica 16, Ljubljana, vozno karto, št. 10 s 100% popustom in s spremljevalcem, izdal LPP.
gnt-69177
Erman Mateja, Štula 11/a, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
18980126, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnb-69345
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0247882
za vozilo Citroen Jumper 2,5 TD, št. šasijeVF7233J9215369385. gnt-69327
Fili Irena, Brunov drevored 6, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 19794767, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-68960
Flajs Nevenka, Goveji Dol 27, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 4703, izdala Naravoslovno tehnčna fakulteta v Ljubljani.
gnv-69075
Francelj Andrejka, Zgornja Slivnica 4,
Grosuplje, delovno knjižico. gnw-68949
Gajkovič Janja, Sp. Hajdina 47/a, Ptuj,
delovno knjižico izdano leta 1998 v Ptuju.
gnu-68751
Gril Tomaž, Kočevske Poljane 32, Dolenjske Toplice, študentsko izkaznico, št.
19795505, izdala Ekonomska fakulteta.
gns-69303
Hadner Suzana, Prušnikova 46, Maribor, delovno knjižico reg. št. 13198, izdana leta 1998 v Mariboru. m-1963
Halader Maja, Rimska pl. 21, Ptuj, delovno knjižico. gnb-69045
Horvat Aleš, Pečarovci 35/b, Mačkovci, študentsko izkaznico, št. 64990066,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gne-69442
Horvat Ana, Cankarjeva 2, Murska Sobota, delovno knjižico. gne-69042
Hren Melita, Polajna 4, Stranice, delovno knjižico, reg. št. 16934, ser. št.
0412400, izdana 3. 9. 1998 v Slovenskih
Konjicah. gnk-69265
Huč Marjan, Tbilisijska ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnw-69024
Jakob Robert, Kamnogoriška cesta 99,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1007327.
gnh-69439
Janc Vesna, Bruna vas 17, Mokronog,
študentsko izkaznico, št. 300111558, izdala FKKT v Ljubljani. gns-68753
Jarc Marko, Hoška ulica 14, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93476891. m-1911
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Maksutaj Ismet, Gradišče pri Vipavi 6,
Vipava, delovno knjižico, reg.št. 16902,
izdana 3. 2. 1993. gnm-69009
Matetić Vedrana, Jušići 94, Jušići, Hrvaška,
študentsko
izkaznico,
št.
63970305, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnz-69321
Maver Mojca, Na gmajni 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 16265, izdala
FDV v Ljubljani. gnf-69016
Meglič Primož, Paloviče 10, Tržič, študentsko izkaznico, št. 28010227, izdala Fakulteta za fiziko in matematiko. gnt-68752
Merdonik Franci, Vinska pot 40, Ruše,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1048425 za vozilo Ford fiesta
1,3. m-1936
Miovič Rajka, Ulica borcev 37, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18971036,
izdala FF. gnj-69362
MIRAGE d.o.o. Koper, Bertoki, Cesta
borcev 11, Koper – Capodistria, licenco, št.
754, izdana dne 1. 12. 1997. gno-69207
Mlakar Janez, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-69414
Mraković Nezir, Medvoška 18, Medvode, delovno knjižico. gnm-69334
Murovec Dejan, Ponikve 43, Slap ob
Idrijci,
študentsko
izkaznico,
št.
08001942, izdala FKKT, oddelek za tehniško varnost. gnf-69441
Novak Borut, Osp 15, Črni Kal, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1046829. gnc-68744
Novak Klemen, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31970070, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnb-69320
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1121407 za vozilo
SSANGYONG KORANDO 2.9, št. šasije
KPTL2B1BSWP025991. gno-69282
PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1038044 za vozilo
KIA SEPHIA GTX HIB 1.5, št. šasije KNEFA2422W5224878. gnn-69283
Perko Borut, Vrti 18, Žužemberk, študentsko izkaznico, št. 19349946, izdala
Ekonomska fakulteta. gnu-68801
Perković Rok, Zgornje Škofije 113,
Škofije,
študentsko
izkaznico,
št.
19776932, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gny-69222
Pirc Ksenija, Kumrovška ulica 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25055740,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnn-68958
Piščanec Matija, Preserje 76/a, Nova
Gorica,
študentsko
izkaznico,
št.
71980398, izdala Biotehniška fakulteta.
gnh-68768
Podobnik Matej, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19770989, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnj-69387
Preskar Žiga, Sadjarska 1, Krško, študentsko izkaznico, št. 93476480. m-1966
Pušnik Vika, Kajuhova ulica 30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21015809,
izdala FDV v Ljubljani. gni-69088
Radovan Janez, Na breznu 23, Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gny-69147

Rakovec Anton s.p., Gradbena mehanizacija in prevozi, Cesta na Log 3, Notranje
Gorice,
originalno
licenco
št.
006202/6726-LM38/1998, za vozilo TAM
260 T 22B, z reg. oznako LJ F1-19K.
gnu-69401
Ramovš Adela, Krtina 22/a, Dob, študentsko izkaznico, št. 18000138, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-69198
RAT RUDOLF s.p., Šentilj 49/b, Mislinja, licenco za opravljanje energetske dejavnosti, št. 0298/05/095-01 z dne 17.
9. 2001 pri Agenciji za energijo RS.
gnc-69319
Reisman Jože, Log 18, Bistrica ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1045750. m-1915
Rizvić Sača, Pokopališka ulica 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-69130
Rupnik Maja, Hotedršica 34/a, Hotedršica, študentsko izkaznico, št. 18990883,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnp-68756
Rupreht Sergej, Razlagova 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61155114.
m-1934
Rus Kristina, Podmilščakova 31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 43990046,
izdala Akademija za glasbo. gnf-69241
Sabo Zvonko, Boreci 41, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št. 118,
ser. št. A 17948, izdana 28. 6. 1985 v
Ljutomeru. gns-69353
Saje Miha Jošt, Maroltova ulica 13,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19307568, izdala Ekonomska fakulteta.
gnh-69314
Serdinšek Danica, Kicar 32, Ptuj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 01500120. gno-68732
Sešek Tomaž, Prisojna 87, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1271352. m-1942
Sešek Tomaž, Prisojna 7, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1204166. m-1941
Slak Anton, Obrtnišak 51, Trebnje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1161348. gny-69197
Slamič Janko, Javorniška cesta 2, Pivka, delovno knjižico. gnc-68923
Slaviček Žiga, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19825289, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-69029
Stanković Damjana, Dekani 224/a, Dekani, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0265991. gnj-69112
Stermenszky Tina, Martinčeva 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19795346,
izdala Ekonomska fakulteta. gny-69447
Stoicev Velibor Hristov, Ukrajinska ulica 28, Maribor, delovno knjižico, reg. št.
6602, izdana leta 1995 v Mariboru.
m-1943
Suhadolnik Andreja, Ul. dr. Bogomira
Magajne 14, Divača, izkaznico vojnega veterana, št. 7410, izdala UE Sežana dne
10. 6. 1998. gnj-69391
SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskoškova cesta 4, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0256980 za vozilo Ford KA, št. šasije
WF0BXXWPRBVB79818, letnik 1997.
gnc-69219
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Jašar Miklavčič Aleksandra, Bulevar Partizanski odredi 145/50, Skopje, študentsko izkaznico, št. 28010462, izdala Fakulteta za matematijo in fizijo. gny-68997
Juričinec Damjan, Vir, Parmova 13,
Domžale, delovno knjižico. gnm-68959
Juvančič Jožef, Slivna 6, Vače, delovno
knjižico. gnv-69150
Klobasa Franc s.p., Viška cesta 40, Ljubljana,
licenco
št.
009345/14578/01-ZR38/2000, izdana
24. 3. 2000 za vozilo z reg. oznako LJ
U6-96H. gnj-69437
Kodela Marjan, Lendavska 43/a, Murska Sobota, delovno knjižico reg. št.
53736, ser. št. 0067551, izdana 2. 7.
1986 v Murski Soboti. gnj-68737
Koglot Andrej, Krožna cesta 10, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
26102519, izdala fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gnp-68956
Koroša Ljubomira, Veržej 63, Veržej,
delovno knjižico, reg. št. 1268/72, ser.
št. 13861, izdana 4. 8. 1972. gnk-68736
Kosec Srečko, Draženci 22, Hajdina,
delovno knjižico. gnj-69337
Kozmelj Iztok, Reteče 7, Škofja Loka,
delovno knjižico, serija D št. 65509, reg.
št. 272/74, zdana 8. 7. 1974 v Škofji
Loki. gnc-69148
Krajnc Boris, Zg. Bitnje 154, Žabnica,
delovno knjižico. gnu-69051
Krajnc Damijan, Precetinci 14, Mala Nedelja, študentsko izkaznico, št. 93493980.
m-1932
Kristan Emanuela, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, delovno knjižico. gnt-69077
Krumpak Simona, Šešče 46/a, Prebold, delovno knjižico, izdano v Žalcu leta
1996. gnk-69161
Kukovec Branko, Rotman 18, Juršinci,
delovno knjižico izdano v UE Ptuj.
gnh-68739
Lah Petra, Pavlovski vrh 50, Ivanjkovci,
študentsko izkaznico, št. 611343315.
m-1898
LENIČ RADO s.p., Kremžarjeva ulica
22, Ljubljana, licenco, št. 1548/1841-LM
37/1997 za vozilo Zastva 80.12 N, reg.
št. LJ 53-67U. gno-69332
Lešer Vladka, Šentilj v Slov. Goricah
129/c, Šentilj v Slov.goricah, študentsko
izkaznico, št. 71980072, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnw-69299
Lokar Jana, Mošnje 51, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 71000647, izdala
Biotehniška fakulteta. gnc-69144
Lovšin Jure, Gameljska cesta 7, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1053468. gnc-68944
Lučovnik Miha, Vojkova cesta 2, Solkan, študentsko izkaznico, št. 41970106,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt-69027
Lunaćek Martin, Pod vrbami 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64960297,
izdala FE v Ljubljani. gnw-69149
Lušnik Drago, Ulica Šercerjeve brigade
8, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0188589 za vozilo Ford D fiesta 1,3 I Flair. m-1938
Majer Teodora, Dupleška cesta 240/a,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
71000108, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnd-69218
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SUMMIT MOTOS LJUBLJANA, Leskoškova cesta 4, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0235073, za vozilo Ford ESCORT 1.4
FLASH, št. šasije WF0AXXGCAATY75397,
letnik 1997. gnz-69221
Štangler Jože, Paka 40/b, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0297387. gnl-69260
Šumah Katja, Zagrad 1/a, Prevalje, študentsko izkaznico, št. 18981204, izdala
Filozofska fakulteta. gnn-69233
Šupuk Haris, Slovenski trg 5, Kranj, delovno knjižico. gnz-68746
Tibant Anton, Mala Polana 45, Velika
Polana, izkaznico vojnega veterana, št.
003476, izdana 1996. gno-68807
TIMTRANS d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana, licenco, št. 0002509/82 za vozilo z reg. št. LJ H1-40P. gnu-69326
Triller Stanislav, Prešernova ulica 15,
Slovenj Gradec, izjavo o ustreznosti in te-
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hnični brezhibnosti vozila, št. A 1046312.
gnw-69199
Vene Jurij, Njegoševa cesta 13, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija. gns-69028
Verovšek Špela, Godič 17/c, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 18000452,
izdala Filozofska fakulteta. gne-68767
Vozel Boštjan, Breznik 4, Izlake, delovno knjižico. gnu-68876
Vrtačič Robert, Petrovičeva ulica 1/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-69324
Vrtovec Nataša, Pod ostrim vrhom 6,
Postojna, delovno knjižico. gny-69047
Vučer Urška, Vrečkova 5, Kranj, študentsko izkaznico, št. 18990865, izdala
Filozofska
fakulteta
v
Ljubljani.
gng-69115
Zakrajšek Jože, Grebenje 1, Velike Lašče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0293216.
gne-69021

Zaman Urška, Veliki Ločnik 36, Turjak,
vozno karto, št. 2187, izdal SAP. gnj-69237
Zatler Ignac, Saveljska cesta 125, Ljubljana, delovno knjižico. gny-69097
Zavec Alenka, Visole 114, Slovenska
Bistrica,
študentsko
izkaznico,
št.
93477298. m-1930
Zelenik Katja, Rancarska 16, Spodnji
Duplek,
študentsko
izkaznico,
št.
37000489, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnj-69087
Zoran Erik, Tomčeva ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-69376
Žefran Silva, Šmarska cesta 96, Škofljica, delovno knjižico. gnx-68948
Žibert Nuša, Srednja Bela 31, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 18980095, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gns-69328
Žnidaršič Franci, Videm 70, Videm-Dobrepolje, original izvod licence za vozilo
IVECO 59E 12, reg. ozn. LJ E7-76A, izdana na OZS. gnr-69154

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-14.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Javni poziv za vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj (92. člen)

6169
6169
6169
6178
6180
6190
6194
6195
6198
6206
6210
6212

Javni razpisi

6213

Javne dražbe

6219

Razpisi delovnih mest

6221

Druge objave

6222

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

6224
6224

Evidenca statutov sindikatov

6224

Odločbe in sklepi po ZPOmK

6224

Objave gospodarskih družb

6225

Javne prodaje delnic
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

6225
6225
6226
6226

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

6232
6232
6235
6236
6236
6237
6237

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KOPER
KRANJ
KRŠKO
LJUBLJANA
NOVO MESTO

6237
6237
6237
6237
6237
6237
6238

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

6238
6238
6239
6239
6241
6242
6245
6245
6248

6213
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Priporočamo
Prof. dr. Bogomir Sajovic

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

UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA
IN PROCESNEGA PRAVA
Raziskava Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
ki jo je vodil prof. dr. Ljubo Bavcon
– Sodišča skoraj nikoli niso izrekla varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.
– Pričakovanja zakonodajalca, da bodo nove določbe v kazenski zakonodaji povečale
učinkovitost organov pravosodja, se niso uresničile.
– Delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti naj bi nadomestilo kratkotrajne
prostostne kazni, vendar je bilo za uveljavitev nove možnosti v štirih letih storjenega bore malo.
Raziskava o pravosodni praksi po sprejetju slovenskega kazenskega zakonika in zakona o
kazenskem postopku na področjih bagatelne in mladoletniške kriminalitete, varnosti cestnega
prometa in predkazenskega ter kazenskega postopka je kot ogledalo štiriletnega dela kazenskega
pravosodja. Podoba v ogledalu žal ni najlepša.
Morda bo z upoštevanjem ugotovitev raziskave, ki jo je v knjižni obliki založba Uradni list izdala s
finančno pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo, lahko čez čas drugačna.
Cena: 8478 SIT z DDV

10529
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

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

UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA
PRAVA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka
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Datum
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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