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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 404-08-24/01-8
Ob-57108
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
tel.
01/431-91-00, telefaks 01/431-91-45.
3. Vrsta storitev, ki bodo predvidoma
naročene za obdobje treh let: kemično
čiščenje, pranje in drobna popravila
opreme (za intendantsko opremo, odeje, vzmetnice, zavese, kuhinjsko perilo,
ambulantno perilo, posteljno perilo,
drugo).
Ocenjena vrednost za tri leta:
550,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana in ostale lokacije MORS v RS.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: oktober 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, Sonja Jekovec.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 360-49/01
Ob-57109
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne
občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 6, Koper, tel. 05/6646-285.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nadomestna gradnja stanovanjsko - poslovnega objekta
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Sp. Škofije 202 - 18 stanovanjskih enot
in poslovni prostor.
4. Kraj dobave: Spodnje Škofije.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 2.0.1/2768
Ob-57215
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava električne
energije 170 GWh.
4. Kraj dobave: Območje Slovenskih železnic d.d.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: november 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: PE infrastruktura, Elektro-tehnična dejavnost, Jože Pavlič, dipl. inž. el., tel. 01/29-14-622,
e-mail: joze.pavlic@slo-zeleznice.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-57333
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Bič Korenitka:
izgradnja avtocestnega odseka, ki obsega naslednja dela: trasa AC v dolžini
približno 4,8 km; izvennivojski priključek; deviacije kategoriziranih cest oziroma poti; prometna oprema in signalizacija; premostitveni objekti (nadvozi,
podvozi, pokrita vkopa, inundacijski objekti); podporni zidovi; ukrepi za zaščito
okolja pred vplivi z AC (zadrževalni bazeni); krajinska ureditev in zasaditev,
protihrupni ukrepi; prestavitve in zaščita komunalnih vodov in naprav; javna
razsvetljava.
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4. Kraj dobave: AC odsek Bič–Korenitka.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: pričetek razpisa v
mesecu oktobru 2001; rok za dokončanje
del je 24 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o., AC projekt
6: Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna
Gorica, mag. Barbara Škraba, tel.
01/78-78-665.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: financiranje izgradnje AC
odseka je predvideno iz lastnih sredstev in
kredita EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-57334
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37, tel.
01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Krška vas–Obrežje: izgradnja novega mostu 5-1 čez reko Krko, ki obsega naslednje delo: izgradnja novega mostu čez reko Krko v
trasi severnega dela AC.
4. Kraj dobave: AC odsek Krška vas–
Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: pričetek razpisa v
mesecu decembru 2001; rok za dokončanje del je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o., AC projekt 6: Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica, mag. Barbara Škraba, tel.
01/78-78-665.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: financiranje izgradnje AC
odseka je predvideno iz lastnih sredstev in
kredita EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-57335
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37, tel.
01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja AC odseka Kronovo–Smednik, pododsek Dobruška vas–Smednik od km 0.000 do
km 3.480, ki obsega naslednja dela:
trasa AC v dolžini približno 3,48 km;
deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti; prometna
oprema in signalizacija; premostitveni
objekti (nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti); podporni zidovi; ukrepi za zaščito okolja pred vplivi z AC; krajinska ureditev in zasaditev, protihrupni ukrepi;
prestavitve in zaščita komunalnih vodov in naprav.
4. Kraj dobave: AC pododsek Dobruška vas–Smednik v dolžini 3,48 km.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: pričetek razpisa v
mesecu novembru 2001; pričetek glavnih del v letu 2002, rok za dokončanje
del je 24 mesecev od uvedbe izvajalca
v delo.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o., AC projekt
6: Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna
Gorica, Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 01/78-78-665.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: financiranje izgradnje AC
odseka je predvideno iz lastnih sredstev in
kredita EIB.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Št. 110-1/01
Ob-57336
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: AC Krška vas–Obrežje: izgradnja viadukta 6-1 Čatež in pokritega vkopa 8-1 Čatež.
4. Kraj dobave: AC odsek Krška vas–
Obrežje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: pričetek razpisa v
mesecu decembru 2001; rok za dokončanje del je za izgradnjo viadukta Čatež 18
mesecev od uvedbe izvajalca v delo in za
izgradnjo pokritega vkopa 12 mesecev od
uvedbe izvajalca v delo.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o., AC projekt 6: Dolenjska, Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica, mag. Barbara Škraba, tel.
01/78-78-665.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: financiranje izgradnje AC
odseka je predvideno iz lastnih sredstev in
kredita EIB.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Popravek
Ob-57327
V javnem razpisu za dobavo elektro
materiala objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56619 se
8. (a) in 9. točka popravita in pravilno
glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 23. 11. 2001 do
12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 11. 2001 ob 11.
uri v sejni sobi naročnika.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.
Št. 196/2001
Ob-57114
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: SV oddajnik moči 15 kW za OC Murska Sobota 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 (dostavljeno na
OC Murska Sobota).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
100 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: JZ RTV Slovenija, Nadzorni
center, faks 01/475-27-81. Dodatne informacije: samo v pisni obliki, in sicer za
tehnični del pri Emilu Gorjanu (faks
01/475-28-35) ali Stanku Perparju (faks
01/475-27-10); za komercialni del pri
Alenki Rome (faks 01/475-21-86).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 10. 2001
do dneva oddaje ponudb vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-27-81 in

na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036 slic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št. 196/2001 – SV oddajnik
Murska Sobota”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2001 ob 9. uri, v veliki sejni
sobi - 5. nad. JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe – 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): podpis pravnega akta o skupni izvedbi JN.
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: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 50%, tehnična usposobljenost za upravljanje in servisiranje 20%, tehnično upravljalske lastnosti 20%, plačilni pogoji 5%, garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. Naročnik si pridržuje pravico do
razveljavitve razpisa oziroma da ne izbere
nobenega ponudnika. V vseh teh primerih
ponudniki niso upravičeni do odškodnine iz
teh naslovov.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 809-00-1/97-7140
Ob-57205
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
obrambo,Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, faks 01/471-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za fizikalno kemijski laboratorij.
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A-1. Opis predmeta javnega naročila:
Skupina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

IDENT
Šifra

Opis blaga/ storitve

Sistem Karl Fisher
titratorja
Laboratorijsko pohištvo
Računalniška oprema
Tehtnice
Komore
Pisarniško pohištvo
Termostatski bloki
in glicerinske kopeli
Lokalno odsesavanje
Stresalnik
Inkubator
Sejalnik
Hladilnik
Pomivalni stroj
Sušilnik
Demineralizator
Plinski generator
Vodna kopel
Vakumska črpalka
Prenosni PH-meter

(b) Ocenjena vrednost naročila: ca.
38,700.000 SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave: marec 2002.
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.
(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- 243/2001-TRP), 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: 28. 11. 2001 do
15. 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 –
MORS – 243/2001-TRP – Fizikalno kemijski laboratorij”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 11. 2001
ob 10. 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 5% njegove ponudbe (če je vrednost ponudbe višja od
zakonsko določenega zneska) kot jamstvo,
da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji. Bančna ga-

Tehnične
karakteristike

Specifikacije/
standardi

ME

Zahtevana
količina

V prilogi 11/1

V prilogi 11/1

kpl

1

V prilogi 11/2
V prilogi 11/3
V prilogi 11/4
V prilogi 11/5
V prilogi 11/6
V prilogi 11/7

V prilogi 11/2
V prilogi 11/3
V prilogi 11/4
V prilogi 11/5
V prilogi 11/6
V prilogi 11/7

kpl
kpl
kpl
kos
kpl
kpl

1
1
1
2
1
3

V prilogi 11/8
V prilogi 11/9
V prilogi 11/10
V prilogi 11/11
V prilogi 11/12
V prilogi 11/13
V prilogi 11/14
V prilogi 11/15
V prilogi 11/16
V prilogi 11/17
V prilogi 11/18
V prilogi 11/19

V prilogi 11/8
V prilogi 11/9
V prilogi 11/10
V prilogi 11/11
V prilogi 11/12
V prilogi 11/13
V prilogi 11/14
V prilogi 11/15
V prilogi 11/16
V prilogi 11/17
V prilogi 11/18
V prilogi 11/19

kpl
kpl
kpl
kpl
kos
kos
kos
kos
kpl
kpl
kos
kos

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

rancija mora biti veljavna najmanj 60 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
60 dni od dneva uradnega prejema računa.
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) ali overjena izjava ponudnika.
13.1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik)
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 l. 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 ali Izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo, 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 5% ponudbene vrednosti, če
ponudba presega z zakonom o izvrševanju
proračuna določeno vrednost.
13.7. Potrjene izjave in podatki navedeni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do eventualne sklenitve pogodbe.
Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– vrednost opreme: ponder 0,95,
– garancijski rok opreme: ponder 0,05.
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno oziroma najdaljšim garancijskim rokom v vsaki
posamezni skupini bo prejel 5 točk, ostali
pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot 5 točk.Število doseženih točk
se pomnoži s ponderjem za vsako skupino.
Izbere se ponudba z najvišjo izračunano
oceno za vsako skupino.
16. 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,
oziroma tehnični del ppk Željko Kralj – TZ,
tel. 01/585-61-01.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za obrambo
Št. 58/01
Ob-57115
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: optična
povezava RTP Potoška vas-RP Izlake:
– kabel,
– montažni material in PE/HD cevi,
– montaža in spajanje kabla,
– montaža, meritve in druga dela,
– ostali stroški.
(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-RP Izlake.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je mesec januar
2002 in predvideni zaključek v 1 mesecu
po podpisu 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.
01/43-15-255 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 26. 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
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d.d. št. 50102-601-90004, sklic na številko: 2300-3371 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 26. 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 58/01 Ponudba za optično povezavo RTP Potoška
vas-RP Izlake - Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 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 5% 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:
v izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
v veljavno odločbo-dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejša od 90 dni,
v 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,
v 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 5% od vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
v 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,
– izjavo ponudnika, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,
– pogodbo s podizvajalcem, oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,
– dokazilo ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca 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, oziroma njegovega podizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,
– okvirni terminski plan montaže optičnega kabla na relaciji RTP Potoška vas-RP
Izlake,
– pisno izjavo ponudnika, s katero zagotavlja, da je seznanjen in soglaša s pogoji
montaže (po predloženem vzorcu v RD),
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede 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. Pridobitev dokumentov pod
oznako v velja tudi za morebitnega podizvajalca in morajo biti predloženi v originalu
ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani.
Pojasnilo:
– V primeru, da se je ponudnik že javil
na zadnje javne razpise naročnika, sme v
ponudbi JN 58/01 predložiti fotokopije zahtevanih dokumentov (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti) in navesti, v
kateri ponudbeni dokumentaciji se nahajajo
originali, oziroma notarsko overjene fotokopije. Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni javni razpis, npr. bančna garancija, izjave
ponudnika, potrjen vzorec pogodbe, ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
– V primeru, da ponudniku sodišče, oziroma Ministrstvo za pravosodje, ne izda potrdila o nekaznovanosti (Potrdilo, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred
sodiščem ali sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo deja-
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nje, povezano z njegovim poslovanjem ali
taka sodna ali upravna odločba, ki mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila), ker trenutno ne vodi takšne
evidence, skladno s 44. členom ZJN-1 to
potrdilo lahko ponudnik nadomesti z lastno
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
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 (80% delež),
– rok izvedbe (7% delež),
– reference izvajalca montaže (5% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. 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 6. 11. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2001.
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Ob-57116
1. Naročnik: Vzgojnoizobraževalni javni
zavod Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
2. Naslov naročnika: 3327 Šmartno ob
Paki, 03/896-53-00, faks 03/896-53-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih: sukcesivna dobava po
naslednjih skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zmrznjena zelenjava in izdelki,
11. sokovi.
4. Kraj dobave: Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: OŠ bratov Letonja,
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob
Paki, v tajništvu šole, vsak dan od 8. do
12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 26. 10. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.950 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki plačajo na žiro račun šole
št.: 52800-603-38942. Potrdilo o vplačilu
prinesite s sabo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob
Paki.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 2001 ob 12. uri, v Osnovni šoli bratov Letonja Šmartno ob Paki v pisarni ravnatelja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 45 dni od izdaje računov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: splošni pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji. Posebnih
pogojev ni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 15 točk,
– roki dobave – intervencijska naročila:
5 točk,
– druge ugodnosti: (izredni popusti, akcije, sponzorstva, ipd.): 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Vzgojnoizobraževalni javni zavod
Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Št. 2/2001
Ob-57117
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: 6250 Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 8, faks 05/71-00-832,
elektronski naslov: smajila@zd-ilirskabistrica.si, tel. 05/71-41-999.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
medicinski material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po skupinah.
4. Kraj dobave: Ilirska Bistrica in dislocirane enote.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002,
dve leti sukcesivno.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne inoformacije: Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica, tajništvo zavoda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 2001,
vsak delovnik 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: 20. 11. 2001 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ulica 8 – tajništvo.
(c) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 11. 2001 ob 11. uri.
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. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, datum odločitve o izbiri
30. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, primerljivost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslovu naročnika.
17. Datum in številka predhodnega
razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2001.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Št. 46/01
Ob-57120
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-14-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava splošno prehrambenega blaga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za
vsa živila ali posamezne sklope živil.
4. Kraj dobave: naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava prehrambenega blaga od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice, Marija Molnar Bogdan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) virmansko na ŽR št. 51900-603-32291 pri
APP Murska Sobota.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prišle na naslov Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11,
9226 Moravske Toplice, na upravo, do 26.
novembra 2001, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo oddajte v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Vrtci občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba“.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. novembra 2001 ob 8. uri na
upravi Vrtcev občine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Moravske Toplice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki izpolnjujejo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80 točk,
– dostava – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2001.
Vrtci občine Moravske Toplice
Št. 66/B
Ob-57122
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg. 10,
2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: službena
obleka izdelana po meri za leto 2002
(1150 kosov bund, 1460 kosov zimskih
hlač, 500 kosov nepremočljivih hlač z
naramnicami in termo podhlačami, 1220
kosov nepremočljivih zaščitnih hlač, 720
kosov zimskih kap, 1100 kosov letnih
hlač, 1150 kosov letnih hlač s snemljivimi hlačnicami, 790 kosov letnih jaken,
780 kosov letnih kap, 2 kosa letnih kril.
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(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 in Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 4.
2002 zaključek 30. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, 15.000
SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2001 ob 10. uri Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; če niso čisti
prihodki enaki ali večji od 200,000.000 SIT,
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002, predvideni datum odločitve 20. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50 točk, kakovost 13 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.
Maribor
Ob-57149
1. Naročniki: Dvojezična osnovna šola I
Lendava – 1.sz.Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, Osnovna šola Turnišče, Osnovna šola
Franceta Prešerna Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Dvojezična osnovna šola I Lendava, Kranjčeva 44, 9220 Lendava (faks 02/575-11-03), Vrtec Lendava,
Mohorjeva 1, 9220 Lendava (faks
02/578-86-70), Osnovna šola Turnišče,
Prešernova 2, 9224 Turnišče (faks
572-10-40), Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232
Črenšovci (faks 571-11-91).
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil v skupni letni ocenjeni vrednosti 54,400.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupine živil:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. perutninsko meso in izdelki;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. kruh in pekovski izdelki;
6. ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko oddajo svojo ponudbo
za celotno javno naročilo, za vse skupine
živil, ali samo za del zahtevanega blaga, za
posamezne skupine živil, vendar morajo oddati svojo ponudbo ločeno, za vsako skupino živil posebej.
4. Kraj dobave: po posameznih zavodih, ki so naročniki javnega razpisa (točka
1.).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso predvidene in jih naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava živil za obdobje od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Skupnost VIZ Lendava, Kidričeva 1, 9220 Lendava, razpisna
dokumentacija je na voljo v pravni službi pri
Korneliji Toth.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo takoj po
objavi javnega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.950 SIT (v ceno je
vključen DDV), ki ga ponudnik nakaže na
žiro račun Skupnosti VIZ Lendava, št.:
51920-603-32078.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 11. 2001 do 9. ure, v
zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom Skupnost VIZ Lendava, Kidričeva 1, 9220 Lendava, v spodnjem levem kotu mora biti oz-
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naka: “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis
za dobavo živil, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša“. Na hrbtni strani mora
biti naslov ponudnika.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Skupnost VIZ Lendava, Kidričeva
1, 9220 Lendava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih SVIZ
Lendava, Kidričeva 1, 9220 Lendava, dne
20. 11. 2001 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve zbirnega računa, ki je izstavljen po
dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok
za dobavljeno blago in bo fakture za dobavljeno blago izstavljal enkrat mesečno;
– da bo naročeno blago dostavljal v skladišča posameznih naročnikov – razloženo;
– da ima odzivni čas za dobavo blaga en
delovni dan od dneva prejema naročila;
– da je sposoben zagotoviti zahtevane
letne količine blaga in kakovost živil iz svoje
ponudbe, tekom celotnega trajanja javnega
naročila za vse naročnike.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
20. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo za
ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer: cena, kvaliteta, plačilni
pogoji in posebne ugodnosti naročnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: datum odposlanja zahteve za objavo
je 19. 10. 2001.
Dvojezična osnovna šola I Lendava
Vrtec Lendava
Osnovna šola Turnišče
Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci
Št. 1/2001
Ob-57204
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega
bataljona Oplotnica.
2. Naslov naročnika: Ulica Pohorskega
bataljona 19, 2317 Oplotnica, tel.
02/801-94-23.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila, prehrambeni izdelki, ostalo blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle iz sklopov ali vse artikle iz posameznega sklopa:
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1. meso: junetina, svinjina in teletina;
2. mesni izdelki;
3. meso: perutnina;
4. ribe;
5. kruh in izdelki;
6. pekovsko pecivo - krofi;
7. mleko, mlečni izdelki;
8. žita, mlevski izdelki, testenine;
9. zamrznjena zelenjava;
10. konzervirano sadje in zelenjava;
11. sveža zelenjava in sadje;
12. jajca;
13. sadni sokovi in sirupi;
14. sadni sokovi - kontejner;
15. olja in izdelki;
16. zamrznjeni izdelki iz testa;
17. ostalo prehrambeno blago;
18. ostalo blago.
4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19,
2317 Oplotnica,
– Podružnična šola Kebelj, Kebelj 23,
2317 Oplotnica,
– Podružnična šola Prihova, Prihova 1,
2317 Oplotnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: računovodstvo
Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, Marta Smogavc.
(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: cena 11.000 SIT. Plačilo
na ŽR Osnovne šole Pohorskega bataljona
Oplotnica št. 51810-603-32099.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica - računovodstvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 12. uri v pisarni ravnatelja Osnovne šole Pohorskega bataljona
Oplotnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahtevano.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 12.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
12. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– celovitost ponudbe 5 točk,
– plačilni rok 5 točk,
– reference 5 točk,
– dodatne ugodnosti 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Osnovna šola Pohorskega bataljona
Oplotnica
Št. 253/01
Ob-57208
1. Naročnik: Dom starejših Rakičan.
2. Naslov naročnika: Dr. Vrbnajaka 1,
9000 Murska Sobota.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– sklop 1 – sanitetni material in
– sklop 2 – medicinski potrošni material (ocenjena vrednost je 8 mio).
(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 oba sklopa.
4. Kraj dobave: Dom starejših Rakičan.
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
dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne
na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro
Rovšek, tel. 2416-215.
(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 Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 50101-603-50267, sklic na št.
50015-253.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 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: 29. 11. 2001 ob 11.30, v prostorih
Doma starejših Rakičan.
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.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.
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: 19. 10. 2001.
Dom starejših Rakičan,
Murska Sobota
Št. 252/01
Ob-57209
1. Naročnik: Dom starejših Rakičan.
2. Naslov naročnika: Dr. Vrbnajaka 1,
9000 Murska Sobota.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
– sklop 1 - pralna sredstva,
– sklop 2 - čistilna, pomivalna in dezinfekcijska sredstva,
– sklop 3 - ostala sredstava za osebno higieno in nego prostorov
(ocenjena vrednost je 6,6 mio).
(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 več
sklopov.
4. Kraj dobave: Dom starejših Rakičan.
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 dokumentacija se dobi po pošti ali
dvigne na naslovu Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je
Miro Rovšek, tel. 24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 11.000
SIT (DDV je vključen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št.:50101-603-50267,
sklic na št. 50015-252.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 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: 29. 11. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Doma starejših Rakičan.
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.
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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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.
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: 19. 10. 2001.
Dom starejših Rakičan,
Murska Sobota
Ob-57216
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Solkan, Šolska 25, 5250 Solkan, tel.
05/33-07-700, telefaks 05/30-05-514.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga. Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezen
sklop, in sicer:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
4. sveža in suha zelenjava, sadje in
jajca,
5. zmrznjeni gotovi izdelki,
6. zmrznjena zelenjava,
7. sladoled,
8. sveže in zmrznjene ribe,
9. mlevski izdelki in testenine,
10. konzervirana hrana,
11. sadni sokovi in sirupi,
12. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Solkan,
Šolska 25, 5250 Solkan.
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 dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika v tajništvu, Tanja Milatovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva določenega za javno odpiranje ponudb med 9.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT z vključenim 19%
DDV, plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30068 s pripisom “za javno
naročilo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na
naslov naročnika najkasneje do 27. 11.

2001 do 13. ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Solkan, Šolska
25, 5250 Solkan.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 11.
2001 ob 14. uri na naslovu Osnovna šola
Solkan, sejna soba, Šolska 25, 5250 Solkan.
Na odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma do 10. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Osnovna šola Solkan
Št. 746/01
Ob-57290
1. Naročnik: VVZ Vrtec Ivančna Gorica,
Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Cesta II. grupe
odredov 17, Ivančna Gorica, 01/787-81-23,
faks 01/787-81-23, e-mail: vvz.ivancna.gorica@siol.net.
3. Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava živil in materiala za prehrano po
naslednjih sklopih:
Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj:
1. meso, mesni izdelki,
2. kruh, pekovsko pecivo,
3. zmrznjene ribe,
4. jajca,
5. krompir,
6. mleko, mlečni izdelki,
7. sadje, zelenjava,
8. drugo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko odda ponudbe za posamezen sklop, vse sklope, ali več sklopov.
Pogoj je, da odda ponudbo za vse artikle iz
posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: ponudniki bodo morali
dobavljati v naslednje enote naročnika:
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1. Vrtec Marjetica, Cesta II. grupe odredov 16, Ivančna Gorica,
2. Vrtec Čebelica, Šentvid pri Stični 48a,
Šentvid pri Stični,
3. Vrtec Miška Stična, Stična 24, Ivančna Gorica,
4. Vrtec Polžek Višnja gora, Ciglerjeva
27, Višnja gora.
V primeru, da ponudnik ni pripravljen dobavljati v vsako enoto naročnika posebej,
bo naročnik štel ponudbo za nepravilno.
V primeru, da izbrani ponudnik, kljub pisnemu zagotovilu, da bo dobavljal živila in
blago za prehrano, ne bo dobavljal v posamezne enote, bo naročnik prekinil pogodbo, brez odškodninske odgovornosti.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek dobave 1. 1. 2002, zaključek dobave 31. 12.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: informacije se
dajejo pisno najkasneje do 21. 11. 2001
do 14. ure, na upravo VVZ Vrtec Ivančna
Gorica, Antonija Lampret.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti od 26. 10.
2001 do 26. 11. 2001 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT z vključenim
DDV, z virmanom ali položnico na žiro račun: 50130-603-403558.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VVZ Vrtec Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2001 ob 13. uri, v prostorih VVZ
Vrtec Ivančna Gorica, Cesta II. Grupe odredov 17, Ivančna Gorica, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z menično izjavo v višini 10%
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
sklenjeni pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 17. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlane zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
VVZ Vrtec Ivančna Gorica
Št. 1-09-3-0145/01
Ob-57307
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve, .
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/202-15-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. Bencin zeleni 95
15000 l
2. Dizel gorivo D2
25000 l
3. Kurilno olje ekstra
lahko
480000 l
4. Olje hidravlično
ISO 6743/4,HV
300 l
5. Olje za motorna vozila
SAE 15W40
600 l
6. Olje za menjalnike in
diferenciale SAE 80W-90
API GL4
120 l
7. Olje za menjalnike in
diferenciale SAE 85W-140
API GL5
120 l
8. Olje za mešanico
(Stihl motorji) API/SAE LTC+
100 l
9. Olje za avtomatske
prenosnike (ATF) GM DEXRON II 50 l
10. Olje za mazanje verig
motornih žag, biološko
razgradljiva
200 l
11. Olje za hidravlične zavorne sisteme ISO 4925 (kot UK2)
10 l
12. Mast v tubah za mazanje kmetijskih in gradbenih strojev
(Steye n 05 182)
50 kom
13. Mast grafitna (MercedesBenz Blatt 268)
25 kg
14. Hladilna tekočina
(antifriz) do -40°Ckoncentriran 200 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.
4. Kraj dobave: Servis za protokolarne
storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj, Grad
Strmol, Dvorje 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Servisa za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj, Jamšek Franc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 7. in 14. uro
razen sobot, nedelj in praznikov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek plačila je
2.000 SIT na 51500-637-53707 (za javni
razpis gorivo).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vlada Republike Slovenije, Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 v Servisu za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj, sejna soba p22 (Hotel Kokra).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): lahko se predloži.
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: refernce ponudnika: v
zadnjih 3 letih glavni izvajalec pri najmanj
enemu projektu, ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dobave podobne razpisanemu
javnem naročilu, povprečni letni promet ponudnika v zadnjih 3 letih v višini najmanj
trikratne ocenjene vrednosti javnega naročila, ter da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih blokiran žiro račun podjetja. Najdaljši dobavni rok je 14 dni (izločilni kriterij).
ISO certifikat kakovosti in organizacije poslovanja ali druga dokazila o kakovosti ki jih
izdajajo pooblaščene organizacije. Razpoložljivost blaga ki je predmet naročila javnega razpisa v obratovalnem času dobavitelja.
Veljavnost ponudbe je najmanj 30 dni od
dneva odpiranja ponudbe. Plačilni rok je
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: rok dobave, kakovost storitev, cena (60%), reference, finančna sposobnost, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Ob-57308
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.
Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310
Ribnica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje – ca. 95.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja samo v celoti.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom dr. J.
Oražma, Ribnica, Zdravstvena postaja Loški potok, Zdravstvena postaja Sodražica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2001 do 30. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. J. Oražma, Ribnica, računovodstvo, Ivanka Gornik, tel. 01/837-22-20,
faks 01/836-10-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (DDV je vključen v ceno), plačilo se opravi na žiro račun
pri APP št. 51300-603-18236, sklic
20-333.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova 1, 1310 Ribnica – računovodstvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica, sejna soba, in sicer
19. 11. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedena 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: navedena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni, odločitev o izbiri 20. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Zdravstveni dom dr. J. Oražma
Ribnica
Št. 1
Ob-57310
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod Tržič.
2. Naslov naročnika: Cesta Ste Marie
Aux Mines 28, 4290 Tržič, tel.
04/59-63-012, faks 04/59-63-119.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni artikli za potrebe otroške prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino in podskupino, in
sicer:
1 – kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
2 – meso in mesni izdelki,
3 – mleko in mlečni izdelki,
4 – sveža zelenjava, sadje in suho sadje,
5 – konzervirana zelenjava in sadje,
6 – zamrznjene in konzervirane ribe,
7 – jajca,
8 – sadni sokovi,
9 – moka, žita in mlevski izdelki,
10 – testenine, zakuhe,
11 – čaji,
12 – zamrznjeni program,
13 – kosmiči, musliji,
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14 – začimbe,
15 – ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vzgojno varstveni zavod
Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 28, 4290
Tržič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo Vzgojno varstvenega zavoda Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 28, 4290 Tržič, kontaktna
oseba
je
Suzana
Smolej,
tel.
04/59-63-012.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure, osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun vrtca, lahko pa ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
vrtca, št. 51500-603-30970.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 11. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vzgojno varstveni zavod Tržič,
Cesta Ste Marie Aux Mines 28, 4290 Tržič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 11. 2001 ob 8. uri, v Vzgojno
varstvenem zavodu Tržič, Cesta Ste Marie
Aux Mines 28, 4290 Tržič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti
v tem primeru veljavna do 31. 12. 2001, če
pa je vrednost ponudbe manjša, je potrebno predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45-dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 12.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 25 točk, kvaliteta 25 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk, reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Vzgojno varstveni zavod Tržič
Št. 033-733/01
Ob-57311
1. Naročnik: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 42,
8290 Sevnica, tel. 07/81-63-510, faks
07/81-63-521.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– kruh in pekovski izdelki,
– peciva in posladki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sladoledi in mlečne sladice,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina,
– ribe,
– sveže sadje in zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– konzervirani prehrambeni izdelki, čaji
in začimbe,
– testenine in izdelki iz testa,
– sokovi in napitki,
– jajca,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik odda ponudbo za vsak sklop
posebej.
4. Kraj dobave: Sevnica, Trg svobode 42.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. do
31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Savo Kladnik Sevnica, Olga Zemljak, tel.
07/81-63-515, faks 07/81-63-521.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od te objave vsak delovni dan od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, do 21. 11. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, brez DDV.
Ponudniki morajo znesek nakazati na žiro račun: 51600-603-30944, naša davčna
številka je: 69230307 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in
točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica,
na kuverti pripis “javno naročilo – ne odpiraj” in pripis sklopa, za katerega je ponudba
oddana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 11. 2001 ob 12.30, v zbornici
Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica, 1. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od vrednosti ponudbe za posamezni sklop in s časom veljavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2002.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 dni od dobave blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 12 točk,
– kompletnost sklopa – do 10 točk,
– rok dobave – do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki – do 6
točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji –
do 4 točke,
– reference – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica
Ob-57318
1. Naročnik: Osnovna šola Bibe Röcka.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 8, 3325
Šoštanj, telefon 03/588-10-50, faks
03/588-10-50, elektronska pošta o.br-sostanj@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 21,094.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupina: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni izdelki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: zamrznjeni izdelki, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 10. skupina: olja in izdelki, 11. skupina: ostalo prehrambeno blago. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za celotno javno
naročilo, za posamezne skupine živil ali za
posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Bibe Röcka, Kajuhova 8, 3325 Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 21. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
032-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 21. novembra 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 21. novembra 2001, ob 15. uri, na naslovu
Osnovna šola Bibe Röcka, Kajuhova 8,
3325 Šoštanj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. november 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
85 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Osnovna šola Bibe Röcka
Št. 110-1/01
Ob-57331
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
posipnih materialov – natrijevega klorida za potrebe zimske službe na AC in
HC v letu 2001/2002.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se bo oddalo po naslednjih
sklopih:
A) dobava morske ali kamene soli 0/4
mm, vlage do 4%,
B) dobava morske ali kamene soli 0/2
mm, vlage do 1%,
C) dobava morske ali kamene soli v silos
0/4 mm,
D) dobava morske ali kamene soli v silos
0/2 mm.
4. Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Kozina, AC baza Slovenske Konjice in AC
baza Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 40% razpisanih količin je potrebno, glede na potrebe
posameznega odseka avtoceste, dobaviti
sukcesivno do konca leta 2001, ostalo količino v letu 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Svit Černe,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-272.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 26. 10. 2001 do
23. 11. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 11. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 11.
2001 ob 9. uri, v prostorih Družbe za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana,
sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT za sklop A, v višini
1,700.000 SIT za sklop B, v višini 965.000
SIT za sklop C in v višini 822.000 SIT za
sklop D. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 210 dni od datuma
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
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pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 22. 5. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 4. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
Ob-57337
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks
02/2522-241
ali
02/22-00-107.
3. a) Vrsta in količina blaga: SKS vodniki in instalacijski vodniki do 1 kV;
b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na katere ponudnik konkurira.
c) Ocenjena vrednost javnega naročila: 93,841.900 SIT;
č) Ocenjena vrednost zaključenih sklopov javnega naročila:
sklop A): 11,850.000 SIT;
sklop B): 72,400.000 SIT;
sklop C): 9,591.900 SIT;
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika;
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 2. 1. 2002; predvideni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadstropje), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. tel. 02/22-00-151
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-127 na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

b). Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 23. 11. 2001.
c). Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 26. 11.
2001 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadstropje).
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana
Gredin soba št. 114/ I. nadstropje). Na kuverti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–
Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur.l. in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti
zvezana s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2001
ob 10. uri pri naročniku: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni sobi II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa za sklope, na katere ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti in
sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 60 točk;
– kakovost dobave 20 točk;
– kompatibilnost: 10 točk;
– plačilni pogoj 5 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el., za tehnični del
tel. 02/22-00-151 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za ostale informacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Ur. l. RS, št. 97. št.
obj. 37517, dne: 20. 10. 2000 in Ur. l.
RS, št. 25 dne: 6. 4. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 10. 2001.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne
energije d.d., Maribor
Ob-57338
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, telefon 01/750-44-00, faks
01/750-51-68, elektronska pošta: racunovodstvo@du-vrhnika.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 90,020.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupina: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni izdelki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa, 9. skupina: zamrznjena živila, 10. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 11. skupina: olja in izdelki, 12. skupina: jajca, 13. skupina: ostalo prehrambeno blago. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Katji Oman. Dodatne informacije o javnem
razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali
elektronka pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
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dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 22. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
029-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 22. novembra 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. novembra 2001, ob 15. uri, na naslovu Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo višjo od
30,000.000 SIT, mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% neto ponudbene vrednosti. Za ponudnike, ki bodo v kumulativi dali ponudbo nižjo
od 30,000.000 SIT, bančna garancija za
resnost ponudbe ni potrebna.
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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. november 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-57340
1. Naročnik: Dom upokojencev Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, telefon 01/750-44-00, faks
01/750-51-68, elektronska pošta: racunovodstvo@du-vrhnika.si.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije,
sredstev za osebno higieno in folij, v skupni orientacijski vrednosti 18,004.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: čistila, 2. skupina: papirna galanterija, 3. skupina: sredstva za osebno
higieno, 4. skupina: folije. Ponudniki lahko
predložijo ponudbo za celotno javno naročilo, za posamezne skupine izdelkov ali za
posamezne izdelke.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 22. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
029/1-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 22. novembra 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. novembra 2001, ob 14. uri, na naslovu Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. november 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
85 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas
za interventna naročila do 5 točk. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-57342
1. Naročnik: Osnovna šola Dol.
2. Naslov naročnika: Videm 17, 1262
Dol pri Ljubljani, telefon 01/564-70-67, telefaks 01/564-73-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 37,388.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe in konzervirane ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
5. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
6. skupina: zamrznjena in konzervirana sadje in zelenjava,
7. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
8. skupina: žita in mlevski izdelki,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno
blago.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za
celotno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Dol, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Podružnična šola Dolsko, Dolsko 85, 1262 Dol pri
Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na naslovu:
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, telefon 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko
zahtevajo na naslovu: Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks 01/421 90
45 ali elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 29. novembra 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
026-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 29. novembra 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. novembra
2001, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
Dol, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Osnovna šola Dol
Ob-57343
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 32,
5243 Podbrdo, telefon 05/380-85-30, telefaks 05/380-85-34.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 9,698.000 SIT .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh in pekovski izdelki,
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4. skupina: slaščičarski izdelki,
5. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
6. skupina: konzervirani izdelki,
7. skupina: zamrznjeni izdelki,
8. skupina: sadni sokovi in sirupi,
9. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno naročilo, za posamezne skupine živil
ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Simona
Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 28. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
033-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 28. novembra 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. novembra 2001, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo
32, 5243 Podbrdo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanja za resnost ponudbe niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7. december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
85 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
Ob-57344
1. Naročnik: Osnovna šola 8 talcev Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola 8
talcev Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec, telefon 01/754-13-09, faks
01/754-12-37, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 72,738.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: jajca,
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola 8 talcev
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec, Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška
cesta 150, 1370 Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri. Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
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dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 26. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
031-2001, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 26. novembra 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. novembra 2001, ob 16. uri, na naslovu Osnovna šola 8 talcev Logatec, Notranjska cesta
3, 1370 Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo višjo
od 30,000.000 SIT, mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% neto ponudbene vrednosti. Za ponudnike, ki bodo v kumulativi dali ponudbo
nižjo od 30,000.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe ni potrebna.
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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
85 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 3 točke. Način ocenjevanja je
naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Osnovna šola 8 talcev Logatec,
Osnovna šola Tabor Logatec
Ob-57345
1. Naročnik: Osnovna šola Matije Čopa
Kranj.
2. Naslov naročnika: Tuga Vidmarja 1,
4000 Kranj, telefon 04/201-36-60, telefaks 04/201-36-77.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 47,000.000 SIT .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. januar
2002 do 31. decembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri. Katji Oman. Dodatne informacije o javnem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks 01/421-90-45 ali elektronka
pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 27. novembra 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
024-2001, po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 27. novembra 2001,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. novembra 2001, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola Matije Čopa Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo višjo
od 30,000.000 SIT, mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% neto ponudbene vrednosti. Za ponudnike, ki bodo v kumulativi dali ponudbo
nižjo od 30,000.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe ni potrebna.

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): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 5. december 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 82 točk, strokovna priporočila/reference do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki,
plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 3 točke, možnost
naročanja preko elektronske pošte 3 točke. Način ocenjevanja je naveden v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. oktober 2001.
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Ob-57346
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Flisa
Hoče, Šolska ul. 10, 2311 Hoče.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, 2311 Hoče, tel. 02/616-55-70 in 02/618-11-07,
telefaks 02/616-55-80, elektronska pošta:
os.df-hoce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. jabolka,
8. krompir,
9. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
13. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, Hoče;
– Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Podružnica Reka/Pohorje, Hočko Pohorje 1,
Hoče;
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– Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Enota Vrtec Hoče, Šolska ul. 12, Hoče in
– Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Enota Vrtec Rogoza, Rogoška c. 53, pošta Miklavž na Dravskem polju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002, z možnostjo podaljšanja
do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, 2311 Hoče
– v tajništvu šole, dodatna pojasnila in informacije ponudniki dobe pri Marici Rečnik Hudin, tajnici šole, vsak dan od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 7. 11. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 51800-603-30330.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Šolska ul. 10, 2311 Hoče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 13. uri v prostorih
Osnovne šole Dušana Flisa Hoče, Šolska
ul. 10, 2311 Hoče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov.
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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznavanju statusa kmeta,
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki),
3. da mu ni bilo v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik predloži potr-
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dilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – ponudnik predloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določenih dejavnosti,
6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziroma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka; samostojni kmetje priložijo potrdilo o katastrskem dohodku,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,
8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in podpiše krovno izjavo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cene – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-57329
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za ureditev
ambulant in prostorov za rekreacijo, ureditev glasbene sobe in sobe za srečanje s svojci ter ureditev dvigala v glavni
stavbi, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 19. 10. 2001 pod št. 592/01,

Ob-56617, se 7. (b) točka popravi in pravilno glasi:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
vključno 5. 11. 2001, vsak delovni dan
med 8. in 13. uro; obvezen sestanek s
ponudniki dne 6. 11. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-57328
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
priključka Vipava na HC Razdrto - Vipava, odsek Vipava - Podnanos.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja po sklopih in
sicer:
– Sklop 1.1.1 Trasa hitre ceste,
– Sklop 1.1.2 Podvoz 3-6/1.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 8 mesecev od uvedbe izvajalca
v delo:
– za sklop 1.1.1 - Trasa hitre ceste in 6
mesecev od uvedbe izvajalca v delo,
– za sklop 1.1.2 - Podvoz 3-6/1.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., tel 01/47-88-331,
faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 26. 10. 2001 do
30. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50106-601-291863
- Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 11. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 11. 2001 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.
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 27,000.000 SIT za sklop
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1.1.1 in v višini 9,640.000 SIT za sklop
1.1.2. Bančna garancija za resnot ponudbe mora biti veljavna 172 dni od datuma
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS
d.d. in kredita Autovie Venete S.p.A. Italija.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 21. 4. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 9. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: skladno z razpisno dkumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen dne 15. 6. 2001, Ur. l. RS, št.
50/2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Ob-57330
1. Employer: Motorway Company in the
Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.
3. (a) Type and scope of construction
works: construction of the interchange
Vipava on the expressway Razdrto – Vipava, section Vipava - Podnanos.
(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of tendering for one group, several groups or
everything together:
Group 1.1.1 Alignment of the expressway,
Group 1.1.2 Underpass 3-6/1.
(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: Preparation of designs is not included.
4. Location of the performance of
Works: Expressway Razdrto – Vipava.
5. Acceptability of alternatives: Alternatives are not acceptable.
6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Construction period is 8 month
from the introduction of the Contractor into
the work for group 1.1.1 – Alignment of the
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expressway and 6 months from the introduction of the Contractor into the work for
group 1.1.2 – Underpass 3-6/1.
7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: Bidders may obtain the
tender documentation at this address:
Družba za državne ceste d.o.o. (DDC),
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, room no.
103/I; the contact person is Oto Rubinič,
B.Sc. C.Eng., phone: (01) 47 88 331, fax
(01) 47 88 332.
(b) The date from which tender documentation can be requested: The tender
documentation will be available from 26th
October 2001 to 30th November 2001 till
9:00 am.
(c) The Bidders can obtain the tender
documentation, after paying the amount
of SIT 60.000,00 either at the DDC cashier’s desk (room 104) or through a bank
transfer to the bank giro account no.:
50106-601-291863 – on behalf of the
Družba za državne ceste, d.o.o. (Engineering Company for Public Roads).
8. (a) Final date and hour for submitting the Bid: Only those Bids handed in by
9:00 am on 30th November 2001 at the
latest will be accepted.
(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;
vložišče (mail room), room 105/I.
9. Date, hour and location of opening
the bids: Public opening of the Bids will
take place on 30th November 2001 at 10
am at this address: Ministrstvo za promet
(Ministry of Transport), Langusova 4, Ljubljana, conference room on the 1st floor.
10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: Each Bidder shall, together with
the Bid, submit a bank Bid Security in the
amount of SIT 27,000,000.00 for group
1.1.1 and in the amount of SIT
9,640,000.00 for group 1.1.2.The validity
period shall be 172 days from the opening
of the Bids.
11. The main conditions concerning
the financing and payment, and/or quoting of relevant provisions from other documents concerning payments: The order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the Autovie Venete S.p.A., Italy.
The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.
12. Legal form of connection of Bidders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favourable
(Public Procurement Act, Article 47): In
accordance with the tender specifications.
13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general provisions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender specifications.
14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity option is 142 days or up to 21st April 2002.

The decision date of the acceptance of Bid
is 9th January 2002.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
Bidder is: In accordance with the tender
specifications.
16. Possible other information about
the tender: /
17. Date and number of the publication of a previous Public Tender, if available. The previous Public tender was published on 15th June 2001 Off. Gazette no.
50/2001.
18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 12th October 2001.
Motorway Company
in the Republic of Slovenia DARS d.d.
Ob-57110
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
2. Naslov naročnika: Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/20-42-449, e-mail: JPK@Komunala-Kranj.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je kompletna izvedba odplinjanja
odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše pri Kranju:
– izvedba 20 kom. vertikalnih plinjakov
Benotto ∅ 800 mm, z vgradnjo drenažne
cevi in kislinoodpornega drenažnega materiala globine od 10 do 20 m (povprečna
globina 15 m),
– dobava in vgradnja 1010 m PEHD razvodnega omrežja ∅ 110 mm, S8,
– dobava in vgradnja 4 kom. začasnih
kovinskih sond za zajem deponijskega
plina,
– dobava in vgradnja 16 kom. stalnih
sond za zajem deponijskega plina,
– dobava in vgradnja sistema za zajem in
odvajanje kondenzata,
– dobava in vgradnja plinsko črpalne postaje z baklo kapacitete 50 – 250 m3/h
– izvedba nadzornega sistema in sistema za upravljanje,
– zagon naprave in šolanje uporabnikov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela je lahko
izbranih tudi več ponudnikov oziroma izvajalcev (ločeno za gradbena dela ter dobavo
in montažo opreme).
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Tenetiše pri Kranju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2001
– marec 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Komunali Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj po tel. 04/28-11-300, pisno
po faksu 04/20-42-449, dne 22. 11. 2001
ob 10. uri ogled gradbišča z zbirnim mestom pri vhodu na odlagališče komunalnih
odpadkov Tenetiše pri Kranju.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 10. 2001
do 23. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT materialnih
stroškov plačajte na Ž.R. Komunale Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, št. 51500-601-10607, pri čemer navedite namen plačila: “plačilo razpisne dokumentacije za izvedbo odplinjanja
na odlagališču odpadkov Tenetiše“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 11. 2001 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 11. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Komunale Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo do 31. 1.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Zaželjen rok plačila najmanj 30 dni od
potrditve situacije. 20% plačila po opravljeni primopredaji del. Zaželjen rok plačila najmanj 30 dni od opravljenega primopredajnega zapisnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo in zagon sistema v predvidenem
roku.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 31. 1. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do 20. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 50, tehnične karakteristike in
pogoji izvedbe 25, garancijska doba 15 in
reference 10.
Teža in način uporabe meril sta podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
Komunala Kranj, JP, d.o.o.
Ob-57173
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preureditev in dozidava centralnih večnamenskih prostorov v Domu Lukavci, gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopv, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Dom Lukavci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
decembru 2001, rok dokončanja del je 4
mesece od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: Dom Lukavci p.o., Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tajništvo, tel.
02/588-84-20, faks 02/588-84-44.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 9. 11. 2001, vsak
delavnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT + DDV,
št. bančnega računa: 51930-603-31114,
davčna št. 60615346.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom Lukavci p.o., Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 2001
ob 12. uri, v Dom Lukavci p.o., Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene pondube, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni oziroma do 28. 2. 2002. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
– ponudbena cena 80%,
– reference ponudnika 10%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na ogled
v Domu Lukavci.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 10. 2001.
Dom Lukavci p.o., Križevci pri
Ljutomeru
Ob-57175
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija Belske ceste v Preddvoru, odsek: občina - zdravstveni dom v dolžini
720 m ter odsek Zdravstveni dom - Trgis v dolžini 260 m in izvedba kanalizacije za NN omrežje ter javna razsvetljava ob Belski cesti.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 2.
2002, končanje del v skladu s finančnimi
možnostmi investitorja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
kontaktna oseba Nataša Jelovčan, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT na TR
07000-0000030645 pri Gorenjski banki
d.d., Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 12. 2001 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Preddvor, tajništvo,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 11. uri na Občini
Preddvor (sejna soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, veljavnost do 1. 2. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila minimalno 60 dni od
potrditve situacije, 20% plačila po opravljeni primopredaji del. Rok plačila najmanj
60 dni od opravljenega primopredajnega
zapisnika.
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 splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo primerno za razpisana dela.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– plačilni pogoji 25 točk,
– reference 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Občina Preddvor
Št. 61/01
Ob-57181
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-21, telefaks 01/588-95-09.
3. (a) Opis in obseg gradnje: intervencijska strojna dela na vročevodnem in
parovodnem omrežju naročnika.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le
za naročilo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek nabave in skladišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu št. 01/588-95-09 ali po elektronski pošti na naslovu: stefan. marence@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Štefan Marenče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na št. SDO-61/01. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 11. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek nabave in skladišča Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
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Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 215. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
2001 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih delih v skladu
s pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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: finančno stanje, zaposleni in zahtevana izobrazba, opremljenost
ponudnika, garancijska doba, rok plačila
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
14. 12. 2003, odločitev naročnika do
14. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost - 70%,
– reference - 20%,
– garancijska doba - 6%,
– rok plačila - 4%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-57182
1. Naročnik: Kobariški muzej d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 10, 5222 Kobarid.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ulica 10, 5222 Kobarid, tel. 05/389-00-00,
faks 05/389-00-02, e-mail: info@kobariski-muzej.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
zaščite srednje cerkve z narteksom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba velja za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.
4. Kraj izvedbe: arheološko najdišče Tonovcov grad pri Kobaridu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del v
aprilu 2002, predviden zaključek avgust
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kobariški muzej; Jože Šerbec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi
javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o nakazilu 20.000 SIT (v ceni razpisne dokumentacije je vključen DDV) na račun
04753-0000184592-transakcijski račun
pri Novi KBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do srede, 5. 12.
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kobariški muzej d.o.o., Gregorčičeva ulica 10, 5222 Kobarid.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v četrtek, 6. 12. 2001 ob 12. uri v
Kobariškem muzeju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni
zahtev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo naročnik izvršil v roku treh dni po prejemu nakazila s strani Ministrstva za kulturo,
Uprave za kulturno dediščino, ki projekt financira v višini 100% iz slovenskega nacionalnega kulturnega programa.
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 prijavi
poleg pogojev iz 41. do 43. člena ZJN navesti dosedanje reference oziroma objekte,
ki jih je realiziral s podobno tehnologijo gradnje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– dosedanje reference,
– datum dokončanja del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena po načelu “ključ v roke”.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Kobariški muzej d.o.o., Kobarid
Št. 777-13/98
Ob-57424
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dokončanje del pri vodovodu Konjšica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Konjšica, Ravne.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: november 2001,
oktober 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, Branka Lavrih,
tel. 01/898-12-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT z upoštevanjem 19%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na ŽR
Občine Litija, št. 50103-630-810316 - proračun Občine Litija - javni razpis za dokončanje del pri vodovodu Konjšica. Ponudnik
mora obvezno navesti davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
9. ure.

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
Št. 403-10/01-17/01-2002 Ob-57112
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-27-00, faks
01/478-27-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oblikovanje in
tiskanje tiskovin za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije, kar vključuje: grafično oblikovanje in tehnično urejanje, postavitev besedila in računalniški prelom, izdelavo reprofotografij in
filmov, tiskanje in odpremo na predložene naslove naročnika. Sklic: Priloga I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v pritličju, soba 013,
Karin Jakše. Dodatne informacije: Odd. za
javna naročila in nabavo, Igor Štraus.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Občine Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, soba 44,
drugo nadstropje. Zapečatena kuverta
mora biti jasno označena z napisom na
prvi strani kuverte: “Ne odpiraj - javni
razpis, ponudba - Dokončanje del pri
vodovodu Konjšica.“ Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden popoln naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 11. 2001 ob 10. uri v sobi št. 47
(velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova
14, Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujenih del z veljavnostjo do 31. 12.
2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/2001).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, reference 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Litija, Jerebova 14, Litija Branka Lavrih, tel. 01/898-12-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Občina Litija

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 11. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, soba 013, Karin Jakše.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 20. 11. 2001 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
a) garancija za resnost ponudbe. Bančno
garancijo za resnost ponudbe so ponudniki, kolikor vrednost ponudbe presega
30,000.000 SIT, dolžni predložiti s ponudbo.
Predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev
za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje
sporov med upravičencem in banko. Bančna
garancija mora biti izdana v višini 2,000.000
SIT in mora veljati do vključno 20. 1. 2002
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec (ne glede
na pogodbeno vrednost) je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot
razvezni pogoj, izročiti naročniku bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok: 31 dni od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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: ponudbena in pogodbena vrednost ne sme presegati ene četrtine
oziroma 25% ponudnikovih prihodkov v letu
2000; ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši ponudnik, odstopa vse avtorske pravice oblikovanja publikacij, ki so predmet
tega razpisa, naročniku.
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 20. 1. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 11. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: merili
sta: ponudbena cena - do 100 točk; kvalitetno in pravočasno opravljene storitve oblikovanja in tiskanja v obdobju od 1. 1. 1998
do datuma objave javnega razpisa - največ
30 točk. Način uporabe meril je natančno
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 404-08-327/01-2
Ob-57111
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: zavarovanje prevoznih sredstev MORS.
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a) zavarovanje cestnih motornih vozil:
število vozil
s kasko zav.
(obvezno +
kasko)

brez kasko zav.
(le obvezno)

zap.št.

vozila

skupaj

1.

osebna

1316

253

1063

2.

tovorna

976

13

963

3.

avtobusi

4.

priključ. vozila,
delovni stroji

5.

preizkusne
tablice (brez
motociklov)

6.

motocikli

31

0

31

7.

tirna vozila (vagoni serije
SMMP)

48

0

48

23

0

23

213

13

200

2

2

0

b) zavarovanje zračnih plovil:
število zračnih plovil
s kasko
z zavarov.
zavarov.
odgovornosti

zap.št.

zračna plovila

skupaj

1.

helikopterji:
BELL 412
BELL 206

8
3

0
3

8
3

8
2
3

0
0
0

8
2
3

9
1

0
0

9
1

2

2

2

2.

letala:
ZLIN 242
ZLIN 143
PILATUS PC-9
PILATUS PC-9M
z nadgradnjo
TURBOLET L 410
PILATUS PC-6
(Turbo Porter)

c) zavarovanje vodnih plovil:

zap.št.

vodna plovila

1.

patruljna ladja
SUPERDVORA MK II
patruljni čoln
ANTARKTIK OPEN
patruljni čoln
NOVOMARINE HD 7
gumi čoln
ZODIAC F-530

2.
3.
4.

Storitve po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. finančne storitve, a) zavarovalniške storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002–
31. 12. 2002 (12 mesecev).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva

skupaj

število vodnih plovil
s kasko
z zavarov.
zavarov.
odgovornosti

1

1

1

1

0

1

1

0

1

2

0

2

ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in
Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, soba št.
550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 309/2001-ODP), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko oseben ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti dokumentacijo-dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-

pisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 11. 2001,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - ponudba – javni
razpis MORS 309/2001 – zavarovanje prevoznih sredstev MORS“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 11.
2001, ob 8. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT in izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo morala veljati za čas trajanja pogodbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Naročnik bo
plačal zavarovalno premijo v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30 dneh po uradnem
prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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 priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 7),
– da je priložena potrditev veljavnosti
cen (podpisana in požigosana) (priloga
št. 7). (Vse cene v ponudbi so fiksne za
čas veljavnosti pogodbe. Spremenijo se
lahko le zaradi spremembe davčne zakonodaje.),
– da je priložena potrditev plačilnega roka (podpisana in požigosana) (priloga št. 7).
(Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih
četrtletnih obrokih, v 30-ih dneh od dneva
uradnega prejema računa naročnika.),
– da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo škode (priloga št. 13).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(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: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do decembra
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost, bodo ocenjeni na
podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
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a)
– cena - utež: 0,8:
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njegove ponudbene cene od cene najugodnejšega ponudnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 - ((B - A) / A) * 10
oziroma ocena = (10 - ((B - A) / A) * 10)
* utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
b)
– finančno stanje - utež: 0,2:
Količnik pokrivanja garancijskega sklada
v primerjavi z zahtevanim zakonskim minimumom.
Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količnika ocenjevane ponudbe od najvišjega količnika.
Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji
Končni izračun oziroma ocena je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in
točko b) (finančno stanje).
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največji
končni izračun oziroma oceno, ki je seštevek ocene merila pod točko a) (cena) in b)
(finančno stanje).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. A-50/01
Ob-57305
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 –
Gospodarne letne in pomladne osne
obremenitve na državnih 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 premet 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 po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slo-
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venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno 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: 29. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče - soba št. 21/I).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29.11. 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:
– ponudnik v letu pred objavo tega razpisa ni imel blokiranega žiro računa,
– ponudba velja za celotno razpisano naročilo,
– 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,
– ponudnik ni nezanesljiv,
– ponudnik ima izpolnjene zapadle obveznosti do zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe 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 se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):
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: 19. 10. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 3949
Ob-57113
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270
Krško,
Slovenija,
telefaks
++386/7/49-21-528, elektronski naslov:
vesna.deak@nek.si,
tel.
++386/7/48-02-436.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev inšpekcije vijakov distančnih plošč v spodnjem
gorivnem vložku v NEK v času remonta
2002, po principu “ključ v roke”.
Navedena storitev se bo opravljala v primarnem krogu NEK, v kontroliranem območju.
Priloga 1A – storitve, št. kategorije 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– začetek del:
– izdelava in dobava dokumentacije:
februar/marec 2002,
– opravljanje storitve: maj 2002,
– konec del: maj 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave –Vesna Deak
(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 (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati
znesek): /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 11. 2001
do 15. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Vesna Deak.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2001 ob 10. uri, v glavni
sejni sobi 223, 2. nadstropje poslovne
zgradbe na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od skupnega zneska ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
pravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacija osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do 26. 2. 2002 (najmanj 90 dni od odpiranja ponudbe).
Predvideni datum odločitve je do 20. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvalificirana ultrazvočna tehnika vključno z opremo in merili sprejemljivosti:10%,
– predlagani rok za izvedbo inšpekcije:
30%,
– reference (izvedene inšpekcije): 20%,
– ALARA in dekontaminacija: 10%,
– zahtevana podpora s strani NEK: 10%,
– komercialna merila: 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa če je: predhodni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-10461.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško
Ob-57176
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Puconci 80, Puconci,
tel.
02/545-91-00,
faks
02/545-91-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba geodetskih del na komasacijskem območju k.o.
Puconci, k.o. Vaneča, k.o. Dankovci, k.o.
Mačkovci (Elaborat obstoječega stanja na
komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljič na komasacijskem območju,
idejna zasnova ureditve komasacijskega ob-
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močja, elaborat nove razdelitve zemljišč na
komasacijskem območju), priprava projektne dokumentacije za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju k.o. Puconci, k.o. Vaneča, k.o. Dankovci, k.o.
Mačkovci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal javno naročilo po dveh
sklopih:
a) agromelioracije,
b) komasacije.
5. Kraj izvedbe: k.o. Puconci, k.o. Vaneča, k.o. Dankovci, k.o. Mačkovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 15. 12.
2001, konec 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, Puconci, po predhodni
najavi na tel. 02/545-91-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na žiro račun 51900-630-76085.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno
26. 11. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
Puconci. Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
izvedba komasacije na komasacijskem območju k.o. Puconci, k.o. Vaneča, k.o. Dankovci, k.o. Mačkovci”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Puconci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(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 60

dni, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe v roku 20 dni od odpiranja ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji cena, izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifikat
ISO 9001.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Boris Balažic, tel. 02/545-91-02.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Občina Puconci
Št. 3949
Ob-57178
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270
Krško,
Slovenija,
telefaks
++386/7/4921-528, elektronski naslov:
breda-vidmar@nek.si,
tel.
++386/7/4802-348.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: Priloga 1A - točka 12 - ZJN.
Periodični pregled varnosti – NEK ocena varnostnih faktorjev (obratovalne izkušnje, varnostna kultura, ukrepanje v primeru nevarnosti, vpiv na okolje
in radioaktivni odpadki.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od decembra
2001 do decembra 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave – Breda Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, kontaktna oseba je Breda
Vidmar.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 12. 2001 ob 12. uri v NE Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 3949
Ob-57179
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, telefaks ++386/7/4921-528,
elektronski naslov: breda-vidmar@nek.si, tel.
++386/7/4802-348.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dizajn, izdelava,
testiranje in dobava dveh BD toplotnih
prenosnikov (SBAHSG) v skladu z zahtevami specifikacije SGP-405.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave – Breda Vidmar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, kontaktna oseba je Breda Vidmar.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2001 ob 1 2. uri v NE
Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: razvidno iz razpisne dokumentcije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
90 dni, predvideni datum odločitve: 15. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične prednosti: 30%,
2. reference: 20%,
3. cena in plačilni pogoji: 30%,
4. kvalificirano osebje: 10%,
5. roki: 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 266-67/01
Št. JN:34/01 VV

Ob-57180

1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve svetovalnih inženiringov za 4 mejne prehode –
izdelava investicijske dokumentacije in
izvajanje investicijskega inženiringa do
pridobitve gradbenega dovoljenja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posameznem mejnem prehodu.
5. Kraj izvedbe: Mejni prehodi po Sloveniji (Jelšane, Luka Koper, Dobova, Gruškovje).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden rok
začetka storitve je po podpisu pogodbe,
predvidoma 15. 12. 2001; predviden zaključek del je do decembra 2002.
8. (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 delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa

50100-630-10014, model 28, sklic.
15202-7130007-01272001.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 11. 2001 ob 9.30 na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljanje
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (investicijski inženiring) v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe –
skupaj največ 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – 2
točki,
4. strokovna izobrazba kadrov – skupaj
največ 4 točke,
5. certifikat SIST EN ISO 9000 – 4 točke.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Alenka Temeljotov Salaj, tel. 01/478-18-06.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
Servis skupnih služb vlade
Št. 05/01
Ob-57218
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priloga 1b, št. kategorije 25, zdravstvene in socialne storitve: zobotehnične storitve (standardne
in nadstandardne).
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.
5. Kraj izvedbe: na lokacijah, kjer ZD
Velenje opravlja svojo dejavnost: ZD Velenje, ZP Šoštanj, ZP Šmartno ob Paki.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni možna.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Velenje, Plansko analitska služba,
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje, oddaja in prevzem razpisne dokumentacije, dodatne informacije samo pisno na
kontaktno osebo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT (vključno z DDV)
na ŽR 52800-603-39042.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Velenje, Plansko analitska služba, Vodnikova 1, 3320
Velenje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 11. 2001, ob 9.30 v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisana bianco menica.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 12. 2001, naročnik bo sprejel sklep o
izbiri predvidoma do 30. 11. 2001.
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: /
17. Merila za ocenitev ponudb: vrednost točke 90 točk, reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 040801-4/2001
Ob-57220
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kranju.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče
v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, tel.
04/23-64-400, faks 04/23-64-401.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično varovanje
z receptorskimi deli sodnih objektov, in
sicer za Okrožno sodišče v Kranju in
Okrajna sodišča v Kranju, na Jesenicah,
v Radovljici in Škofji Loki.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajno
sodišče na Jesenicah, Titova 37, Jesenice,
Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska c.
15, Radovljica in Okrajno sodišče v Škofji
Loki, Šolska 4, Škofja Loka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Okrožno sodišče Kranj, Urad predsednice, Zoisova 2,
4000 Kranj, tel. 04/20-26-666, faks
04/23-64-401, kontaktni osebi: Marija Pokorn Grašič in Anton Pfajfar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
treba plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 12. 2001,
najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj - Urad predsednice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 12. 2001 ob 9.15, Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, soba
014/klet.
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 skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 32/2001) in 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): en
nosilec posla.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, za dejavnost fizičnega varovanja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja in
drugi predpisi, ki urejajo področje fizičnega
varovanja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden datum sprejemanja odločitve 17. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zagotovitev dodatnih varnostnikov, možnost
zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji, kadri, reference.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 462-02/65-01/0520-010 Ob-57306
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: sklenitev zavarovanja, sklic I A - storitve, 6.a).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se mora nanašati na celotni predmet javnega naročila, tj. na zavarovanje za
vse razpisane lokacije.
5. Kraj izvedbe: zavarovanje se bo sklenilo za 9 carinskih uradov z izpostavami po
Sloveniji in za Generalni carinski urad.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi značilnostmi predmeta javnega naročila; v nasprotnem primeru se bo smatralo, da je ponudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002, največ za obdobje petih let. Zavarovalne pogodbe se bodo vsako leto obnovile.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks: 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi informacije - Barbara Gašperlin, univ. dipl. ekon., tel. 01/478-38-41,
faks: 01/478-39-05.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 12. 2001 ob 10. uri na
naslovu: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2 % od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 2 % od vrednosti javnega naročila oziroma od ponudbene
vrednosti ponudnika.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik, ni imel
blokiran transkacijski račun oziroma žiro račun oziroma negativno stanje sredstev v preteklem mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na transkacijskem računu oziroma žiro računu; ponujeni
rok za plačilo odškodnine v primeru škode
mora biti najmanj 30 dni od prejema vseh
potrebnih dokazil s strani naročnika; ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni od
dneva prejema računa; glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednjo zahtevo: ponudnik mora predložiti vsaj
eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega naročila.
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: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
6. 2. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe
najkasneje do 17. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
75 % vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 25 % vrednosti.
ad 1) cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = —————————————————
ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
· za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
· za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 4 točke,
· za vsako predloženo referenco v vrednosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,
· za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 012-56/01
Ob-57407
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, tel. 478-32-07, faks
01/433-10-31.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: finančne storitve;
bančne in investicijske storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dva sklopa:
1. opravljanje finančnih storitev v zvezi z
naložbami po javnih razpisih ministrstva za
sanacijo,
2. opravljanje finančnih storitev v zvezi z
naložbami iz proračunskih sredstev po javnem razpisu ministrstva iz leta 1999 za sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: december 2001
do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Pravna služba,
Maja Fišinger, tel. 478-32-12, e-mail: Maja.Fisinger@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 11. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, z navedbo: “Ne odpiraj - razpis-finančne storitve“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 11. 2001 ob 11. uri, v veliki
sejni sobi v drugem nadstropju Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izstavljen račun.
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: ponudba velja za celotno razpisano naročilo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij; Zakon
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o pospeševanju turizma.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001; 5. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ustreznost ponudnika se preverja v skladu z naslednjimi merili:
a) ponudbena cena: 70 točk od tega:
aa) višina ponudbene cene: 50 točk,
ab) fiksnost ponudbene cene: 20 točk.
Naročnik bo točkoval ponudbeno ceno
pod aa) od 0 do 50 točk in sicer tako, da bo
najcenejši ponudnik dobil najvišje število
točk, najnižje število točk pa bo dobil najdražji ponudnik. Naročnik bo pri izračunu
točk uporabil naslednjo formulo:
T=Y*Cm/C,
Y = maksimalno število točk,
Cm = minimalna cena,
C = cena posameznega ponudnika,
T = število točk.
Naročnik bo točkoval ponudbeno ceno
pod ab) od 0 do 20 točk in sicer tako, da bo
ponudnik, ki bo zagotavljal fiksno ceno za
celotno obdobje javnega naročila dobil 20
točk, ponudnik, ki bo zagotavljal fiksno ceno za obdobje od šest do 12 mesecev bo
dobil 10 točk, ponudnik, ki bo zagotavljal
fiksnost cene za obdobje od 3 do 6 mesecev pa bo dobil 5 točk.
b) reference pri opravljanju podobnih poslov v zadnjih treh letih 30 točk od tega:
ba) za opravljanje podobnih poslov za
eno ministrstvo: 10 točk,
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bb) za opravljanje podobnih poslov za
dve ali več ministrstev: 30 točk,
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk po merilih a in b.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-57433
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/25-14-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oblikovanje, lasersko izpisovanje in konfekcioniranje
računalniških izpisov (I A, zap.št. 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:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek ca. 15
dni po podpisu pogodbe, trajanje 36 mesecev od dneva podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na Internetu:
(http://www.mf-rs.org/razpisTISK.html).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do roka za

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-57123
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov: Celjska cesta 37, Vojnik,
tel. 063/57-72-311, 57-72-010, faks
063/57-72-593.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
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predložitev ponudb vsak dan od 9. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 11. 2001 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 11. 2001 ob 11.30, v učilnici
Ministrstva za finance v poslopju Agencije
za plačilni promet, Cankarjeva 18, Ljubljana, soba 21, visoko pritličje .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nepreklicna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv ali menica za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji,
dodatni pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:
a) poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi, registracija za dejavnosti, ki je predmet
ponudbe, obratovalna dovoljenja za vse lokacije, na katerih bo izvajalec izvajal pogodbene obveznosti,
b) ni uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd,
c) ni blokad žiro računa, delež prihodkov
iz dejavnosti ponudnika v letu 2000 vsaj 20

mio SIT, 1 mio izpisanih strani na laserskih
tiskalnikih v letu 2000,
d) ustrezen prostor glede na zahteve delovnega procesa za potrebe razpisa, ustrezno varovanje prostorov, tehnična ustreznost
opreme, ustrezna nadomestna oprema in
postopki za primer izpadov,
e) smiselno izpolnjevanje pogojev zaposlenih na področju ponude kot veljajo za
delavce v državnih organih, izkazana znanja
na strokovnem področju za najmanj 6 zaposlenih,
f) izvedbeni rok za ca. 50.000 plačilnih
listov mesečno je 12 ur,
h) predložena osnutka plačilnega lista in
obvestila o izplačilu .
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
(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
še 90 dni po odpiranju ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: status ponudnika, njegovo finančno stanje, kakovost
opravljanja storitev, usposobljenost kadrov in
izkušnje, merila glede izvedbe razpisanih storitev, skupna cena razpisanih storitev.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Oznaka javnega razpisa je
“TISK.IT-2001”. Naročnik pričakuje predložitev ponudbe v treh izvodih (original in 2
kopiji).
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Ministrstvo za finance

(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
5. meso in mesni izdelki,
9. mleko in mlečni izdelki,
11. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: za skupine
5, 9 in 11 – 6 obdobij v 2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 2. 2002 do 31. 5.
2002,
– 2. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.
2002,
– 3. obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003,
– 4. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 12.
2003,
– 5 obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004,
– 6 obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 12.
2004.

5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ.dipl.ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
6. 11. 2001, vsak delovni dan med 8. in
13. uro, osebno po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/57-72-593.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko
plačilo na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo Živila
in material za prehrano”.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 14. 11. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: /
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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): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo 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 opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 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 mesecev ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste blaga iz skupine, za katero se prijavlja
na razpis,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo,
12. da bo za obdobja dostavljal cenike
in zagotavljal fiksnost cen za obdobje,
13. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
14. da bo na zahtevo naročnika predložil vzorce blaga,
15. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod.
11. Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe 8. 1. 2002 do 11.
ure. Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 11. 1. 2002.
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12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
17,000.000 SIT. Naročnik bo priznal
usposobljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je možno na posamezno skupino oziroma skupine. V primeru, da naročnik ne
pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: dodatne informacije se
dobijo samo pisno na naslovu kot pod
2. točko.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-57124
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
2. Naslov: Celjska cesta 37, Vojnik,
tel. 063/57-72-311, 57-72-010, faks
063/57-72-593.
2. (a) Vrsta in količina blaga: gotova
zdravila.
(b) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse
skupaj:/
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 6 obdobij v
2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 4. 2002 do 30. 9.
2002,
– 2. obdobje od 1. 10. 2002 do 31. 3.
2003,
– 3. obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 9.
2003,
– 4. obdobje od 1. 10. 2003 do 31. 3.
2004,
– 5 obdobje od 1. 4. 2004 do 30. 9.
2004,
– 6 obdobje od 1. 10. 2004 do 31. 3.
2005.
5. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta
37, Vojnik, kont. oseba Magda Novak; dodatne informacije Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
6. 11. 2001, vsak delovni dan med 8. in
13. uro, osebno po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/57-72-593.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo gotova
zdravila.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 14. 11. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo 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 opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 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 mesecev ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste gotovih zdravil iz razpisa,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik – razloženo,
12. da bo za obdobja dostavljal cenike
in zagotavljal fiksnost cen za celotno obdobje,
13. da bo odzivni čas 1 delovni dan,
14. da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod,
15. da je predložil dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili, ki ga izda Urad RS
za zdravila,
16. da ima izjavo o izpolnjevanju zahtev
iz 64. člena Zakona o zdravilih.
11. Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predložitev ponudbe 8. 1. 2002 do 9. ure.
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Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 11. 1. 2002.
12. Merilo za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
48,000.000 SIT. Naročnik bo priznal usposobljenost za obdobje treh let. V primeru,
da naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali
bodo ponudbe neprimerne, bo nadaljeval z
oddajo naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.
Dodatne informacije se dobijo samo pisno na naslovu kot pod 2. točko.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 853-32/6-2001
Ob-57125
1. Naročnik: Dom starejših Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Novi Log 4/A,
1430 Hrastnik, faks 03/565-41-10; e-mail: hrastnik@ssz-slo.si; tel. 03/565-41-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano po tretjem odstavku
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Dom starejših Hrastnik.
(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
skupine oziroma sklope ali podskupine:
– skupina A: sadje in zelenjava:
podskupina A1: sveže in suho sadje,
podskupina A2: sveža zelenjava,
podskupina A3: konzervirano sadje in zelenjava,
podskupina A4: zamrznjeno sadje in zelenjava,
podskupina A5: očiščena sveža zelenjava;
– skupina B: sveže meso, mesni izdelki,
ribe in jajca:
podskupina B1: meso klavnih živali,
podskupina B2: perutninsko meso in izdelki iz perutnine,
podskupina B3: ribe, raki in mehkužci,
podskupina B4: mesni izdelki,
podskupina B5: jajca;
– skupina C: mleko, mlečni izdelki, margarina;
– skupina D: mlevski izdelki:
podskupina D1: kruh in slaščičarski izdelki,
podskupina D2: moka, zdrob, testenine
in sorodni proizvodi,
podskupina D3: zamrznjeni mlevski izdelki;
– skupina E: olja;
– skupina F: razno prehrambeno blago;
– skupina G: dietetični izdelki.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom po skupinah in podskupinah. Ponudniki lahko konkurirajo na eno skupino oziroma podskupino, na več ali na vse skupine
oziroma podskupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004, tri leta. Za vse skupine oziroma podskupine velja 12 mesečno
obdobje.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije: Dom starejših Hrastnik, v
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tajništvu, Helena Jamšek: osebno ali po
pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije. Dodatne
informacije: Janja Presečki, dipl. ek., tel.
03/565-41-01.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 11. 2001 do 12. ure, vsak delavnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT (vključno z DDV)
na ŽR Doma starejših Hrastnik, št.
52700-603-41292, s pripisom za javni razpis – živila ali gotovinsko pri blagajni na
sedežu naročnika.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 17. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših Hrastnik, Novi Log
4/A, 1430 Hrastnik.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianko menica s pooblastilom za izpolnitev in
vnovčitev v višini 300.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja in plačila.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
dobavo blaga javnim zavodom ali drugim
proračunskim uporabnikom,
– da ima ponudnik organizirano kontrolo
kakovosti,
– da ponudnik nudi bianco menico za
resnost ponudbe,
– da ponudnik nudi bianco menico za
dobro izvedbo posla.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe: najkasneje do
10. 12. 2001 do 12. ure; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: do 18. 12.
2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost ponudbe za posamezno
skupino oziroma podskupino ob 100% pokritosti po vrsti in količini blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa za letno
obdobje znaša 26,500.000 SIT z DDV. Naročnik bo priznal sposobnost za tri leta. Prijaviti se je možno za posamezno skupino
oziroma podskupino ali na več ali na vse
skupine oziroma podskupine.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 10. 2001.
Dom starejših Hrastnik

Št. 172/2001
Ob-57126
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, št. telefaksa 02/25-27-056.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška oprema.
(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2001
do 1. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor, dekanat, tajnik fakultete mag. Viktor Lednik (tel.
02/22-90-230).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2001,
dnevno med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 17. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000
Maribor, dekanat.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo obveznosti plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
nastopa skupina izvajalcev, naročnik zahteva v primeru izbire predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z 2.
odst. 47. člena ZJN.
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: po potrebi naročnika.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo izbranim kandidatom
priznal usposobljenost za tri leta.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-57144
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve
Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova ul. 5,
3000 Celje tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
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(b) Kraj dobave: Vrtec Anice Černejeve,
Čopova 21, Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na vsako
posamezno skupino, več skupin ali na vse
skupine v celoti. Ponudnik mora ponuditi
vse artikle v skupini:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2005, razdeljeno po šestmesečnih obdobjih, za skupini 7 in 8 bodo
veljala dvomesečna obdobja.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vrtec Anice
Černejeve, tajništvo, Kajuhova 5, 3000 Celje, kontaktna oseba in dodatne informacije:
Vesna Cerkvenik.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali
po pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo davčno številko, faks
03/42-86-459.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 11. 2001, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen
19% DDV), negotovinsko, na ŽR št.
50700-603-30437, s pripisom za razpisno dokumentacijo: živila in material za prehrano.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 16. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Anice Černejeve, tajništvo,
Kajuhova 5, 3000 Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni 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 skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponud-
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be: predložitev ponudbe 14. 12. 2001 do
12. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena predračuna posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal usposobljenost
za obdobje treh let. Dodatne informacije se
dobijo samo pisno na naslovu kot pod točko 2. O datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Vrtec Anice Černejeve Celje
Ob-57170
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje; tel. 03/54-19-406; faks
03/54-19-407.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čečeve,
Mariborska 43, Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na vsako
posamezno skupino, več skupin ali na vse
skupine v celoti. Ponudnik mora ponuditi
vse artikle v skupini:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2002 do 31. 1. 2005, razdeljeno po šest –
mesečnih obdobjih; za skupini 7 in 8 pa
bodo veljala dvo – mesečna obdobja.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vrtec Tončke Čečeve, tajništvo, Mariborska 43, 3000 Celje,
kontaktna oseba in dodatne informacije:
Blanka Godnik Andrejaš.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali
po pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo davčno številko, faks:
03/541-94-07.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 11. 2001, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (znesek vključuje 19% DDV), negotovinsko, na ŽR št.

50700-603-30458, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: živila in material za prehrano.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 16. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Tončke Čečeve, tajništvo,
Mariborska 43, 3000 Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so določeni 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 skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudbe 14. 12. 2001 do
12. ure, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena predračuna posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal usposobljenost
za obdobje treh let.
Dodatne informacije se dobijo samo pisno na naslovu kot pod točko 2.
O datumu in uri javnega odpiranja ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu k oddaji ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Vrtec Tončke Čečeve, Celje
Št. 251/01
Ob-57207
1. Naročnik: Dom starejših Rakičan.
2. Naslov naročnika: Dr. Vrbnjaka 1,
9000 Murska Sobota.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in cigareti.
(b) Kraj dobave: Dom starejših Rakičan.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop 1 – meso in mesnine;
– sklop 2 – perutnina;
– sklop 3 – kruh, pekovski in mlevski
izdelki;
– sklop 4 – mleko in mlečni izdelki;
– sklop 5 – sveže sadje in zelenjava;
– sklop 6 – zamrznjena zelenjava in
ribe;
– sklop 7 – olje in margarina;
– sklop 8 – sokovi in sirupi;
– sklop 9 – testenine;
– sklop 10 – splošno prehrambeno blago: podsklopi A, B in C;
– sklop 11 – cigareti.
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 dokumenta-
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cijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, tel. 01/24-16-215,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.
(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 vključen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 50101-603-50267, sklic na št.
50015-251.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 28. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 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 dokumentaciji.
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 s fiksno ceno po posameznih sklopih za skope
od 1 do 10 za obdobje 6 mesecev, razen
za sklop 5 za obdobje 2 mesecev. Letna
orientacijska vrednost znaša 68 mio SIT.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Dom starejših Rakičan
Ob-57223
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih
Velenje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 23,
3320 Velenje, faks 03/897-06-51; e-mail:
DVOV@SIOL.NET; tel. 03/58-74-915.
3.(a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, Velenje.
(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 skupine oziroma sklope:
1. Skupina A: sadje in zelenjava:
– podskupina A1: sadje – razno,
– podskupina A2: jabolka,
– podskupina A3: zelenjava – razno,
– podskupina A4: zelenjava – razno,
– podskupina A5: zelenjava – konzervirana,
– podskupina A6: zmrznjena zelenjava
in drugi izdelki.
2. Skupina B: kruh in pekovsko pecivo.
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3. Skupina C: mlevski izdelki, testenine
in sorodni proizvodi:
– podskupina C1: moka, zdrob in ostali
izdelki,
– podskupina C2: testenine,
– podskupina C3: zmrznjeni izdelki.
4. Skupina D: meso in izdelki iz mesa:
– podskupina D1: junetina, svinjina, teletina (razrez),
– podskupina D2: pertuninsko in puranje meso ter izdelki (razrez),
– podskupina D3: zmrznjeno meso,
– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo,
– podskupina D5: kunci.
5. Skupina E: mleko in mlečni izdelki.
6. Skupina F: maščobna živila.
7. Skupina G: jajca.
8. Skupina E: olja.
9. Skupina I: mineralne vode in sokovi:
– podskupina I1: mineralne vode,
– podskupina I2: sokovi in sirupi.
10. Skupina J: splošno prehrambeno
blago:
– podskupina J1: splošno prehrambeno
blago,
– podskupina J2: splošno prehrambeno
blago.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom po skupinah oziroma po podskupinah. Ponudniki lahko konkurirajo na eno
skupino oziroma podskupino, na več skupin oziroma podskupin ali na vse skupaj.
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
in dodatne informacije: Dom za varstvo
odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje, Mirjana Kolonić.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
9. 11. 2001, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z upoštevanim DDV), na ŽR št.: 52800-603-38370.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 14. 11. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica v višini 10% ponudbene vrednosti, nad 30 mio SIT pa bančna garancija.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 45dnevni plačilni rok in dekadno fakturiranje.
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.
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 ponudnik nudi 45 dnevni plačilni
rok – dekadno fakturiranje,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z
dobavo blaga javnim zavodom ali drugim
proračunskim uporabnikom,
– da ima ponudnik organizirano kontrolo
kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 3. 12. 2001, 10. 12. 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: 16. 10. 2001.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Št. 02/01
Ob-57224
1. Naročnik: SŽ- Železniški zdravstveni
dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta 4,
1000 Ljubljana, tel. 01/291-22-88, telefaks 01/433-32-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. zobni material,
2. obvezilni material,
3. sanitetni material,
4. laboratorijski material.
(b) Kraj dobave: SŽ-Železniški zdravstveni dom Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana in podružnice v Ljubljani, na Jesenicah, v
Novem mestu, Novi Gorici, Postojni in Zidanem mostu.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje za naročilo po posameznih sklopih ali za več sklopov skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: finančno računovodska služba, 1. nadstropje, soba 15. Dodatne informacije se dobijo samo na pisno
zahtevo po faksu 01/433-32-04. Kontaktna oseba je Marjan Babnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun SŽ-Železniški zdravstveni dom
Ljubljana št. 50104-603-52331 s sklicem
na št. 02/01. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% davek na dodano vrednost.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 14. 11. 2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: po pošti na naslov: SŽ-Železniški
zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana ali osebno v Finančno
računovodsko službo SŽ-Železniškega
zdravstvenega doma, Celovška cesta 4,
1000 Ljubljana, 1. nadstropje, soba 15.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo bo izvršeno po posameznih dobavah blaga v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 1. 2002,
odločitev o sprejemu do 30. 1. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena in popusti.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
SŽ-Železniški zdravstveni dom
Ljubljana
Št. 2-124-2001
Ob-57315
1. Naročnik: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Lambrechtov dom,
Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice, tel.
03/757-41-00, faks 03/757-41-10 in
e-mail skonjice@ssz-slo.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A. Živila in material za prehrano:
Skupina 1 - sadje in zelenjava;
Skupina 2 - meso in mesni izdelki;
Skupina 3 - perutnina in perutninski izdelki;

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. 65/S
Ob-57121
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 449-20-00, faks
449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: fizično in tehnično varovanje v Pošti Slovenije, Priloga I B številka
kategorije 23.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
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Skupina 4 - splošno prehrambeno balgo;
Skupina 5 - jajca;
Skupina 6 - kruh, pekovsko in mehko
sveže pecivo;
Skupina 7 - mleko in mlečni izdelki;
Skupina 8 - zamrznjena zelenjava, ribe
in drugi izdelki;
B. Čistila:
Skupina 1 - pralna sredstva;
Skupina 2 - pomivalna sredstva;
Skupina 3 - ostala čistila in sredstva za
osebno higieno;
Skupina 4 - papirna galanterija;
Skupina 5 - nega in vzdrževanje tal.
(b) Kraj dobave: Lambrechtov dom, Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice.
(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
ali več skupin skupaj ali na vsako skupino
posebej.
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 1. 7. 2003 do 31. 12.
2003;
– peto obdobje 1. 1. 2004 do 30. 6.
2004;
– šesto obdobje od 1. 7. 2004 do
31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Lambrechtov
dom, Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice,
tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
13. 11. 2001 vsak delovni dan od 8. do 14.

ure osebno ali po pošti na podlagi plačila
stroškov za pripravo razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT; na negotovinski način na ŽR: 50720-603-34004 ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
DDV je vštet v ceno; račun boste prejeli ob
dvigu razpisne dokumentacije.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 19. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Lambrechtov dom Slovenske Konjice, Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice,
tajništvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema blaga na osnovi 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: zahteve naročnika so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 12. 2001; 10. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna posamezne skupine.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: okvirna vrednost naročila je
29,520.000 SIT.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice

ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: možna oddaja po poslovnih
enotah.
5. Kraj izvedbe: na območju Republike
Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2002 do
31. 1. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sektor za finančne
zadeve - nabavna služba, Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman, štev.
rač. 51800-601-180 razpisna dokumentacija za fizično in tehnično varovanje.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 12. 11. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, nabavna služba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija v višini 5,000.000 SIT, v II. fazi
postopka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: da ni proti ponudniku uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila; da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; da so čisti prihodki od storitev enaki ali
večji od 100,000.000 SIT; če ni predložil
potrdil (licenc) za opravljanje storitev varovanja zbornice za zasebno varovanje, da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke;
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da je predložen obrazec izjave, da sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije.
14. (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: /
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja ponudb 18. 12. 2001, predviden datum odločitve 31. 12. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: kakovost
30 točk, število redno zaposlenih, registriranih pri ZRSZV 20 točk, regijska pokritost ponudnika 20 točk in finančna boniteta 30 točk,
v drugi fazi postopka je cena edino merilo.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

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. 18/2001
Ob-57302
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel.: 01/478-27-00, faks
01/478-27-51.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
98. člen Zakona o javnih naročilih.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: finančna storitev – ponudba za najem nepremičnine s postopnim odkupom za poslovne prostore v izmeri 355m2 v Dravogradu, 6 kategorija po prilogi 1A storitve, vrednost letno 8,000.000 SIT.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvidena oddaja naročila po sklopih.
6. Kraj izvedbe: Dravograd.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 19. 11. 2001
do 30. 11. 2001.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v pritličju, soba 13,
Karin Jakše. Dodatne informacije: Oddelek
za javna naročila in nabavo Igor Štraus.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejme ponudnik brezplačno.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, pritličje, soba 13, Karin Jakše.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana, sejna soba II. nadstropje, dne 12. 11. 2001 ob 10.30.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
b) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izbrani izvajalec (ne glede
na pogodbeno obveznost) je dolžan najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe kot
razvezni pogoj izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe.
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok: 31 dni od prejema računa.
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: potrdilo, da je firma registrirana
za dejavnost finančnega zakupa (leasinga).
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: naročilo lahko izvede samo firma registrirana za dejavnost finančnega zakupa
(leasinga).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
Ad 1) Cena se bo preračunala v točke
po naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = ---------------------------------------------ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ad 2) Reference financiranja (leasing)
državne uprave:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 20,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik za predložene reference lahko prejme največ 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati naročila, če nobena ponudba ne ustreza
zahtevam naročnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: /
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 02/2001-05
Ob-57132
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.
3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: stiskalni stroj za določevanje trdnosti materialov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: tehnična ustreznost, cena,
plačilni pogoji, certifikati ISO.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MINS No 1 d.o.o., podjetje za trgovino, storitve in gradbeništvo,
cesta Simona Blatnika 18, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 28,287.311,17
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,174.556 SIT, 28,287.311,17
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Premogovnik Velenje, d.d.
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Ob-57134
1. Naročnik: ARNES.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, p.p.7,
1001 Ljubljana, tel. 01/479-88-00, faks
01/479-88-99, e-mail: razpis@arnes.si.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: hrbtenični usmerjevalnik (router): 2
kosa ter vzdrževanje dobavljene opreme
za nedoločen čas; kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in kvalificiranost ponudnika, kvaliteta opreme (merila so
bila podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Smart Com, d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost opreme: 40,908.162 SIT (DDV vključen).
Pogodbena vrednost vzdrževanja (izračun
za 4 leta): 17,239.015 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: oprema 45,670.141 SIT, vzdrževanje
35,037.479 SIT; oprema: 40,908.162 SIT,
vzdrževanje: 17,239.015 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: 16. 10. 2001.
ARNES
Št. 005/2001
Ob-57133
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana; tel. 01/47-34-601; faks
01/43-16-035, e-mail: urscl@caa-rs.si.
3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja sistema govornih komunikacij Frequentis; en sistem, Center vodenja zračnega prometa, Kotnikova 19 a,
1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji 2. točka drugega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Frequentis Nactrichtentechnik G.m.b.H., Spittelbreiteng. 34,
A-1120 Vienna.
7. Pogodbena vrednost: 30,940.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 10. 2001.
Uprava RS za civilno letalstvo
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Št. 462-02/90-01/0520-010 Ob-57143
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: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža pohištva se bosta
izvajali po posameznih lokacijah v okviru
carinskih uradov Dravograd, Jesenice,
Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80 % vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20 % vrednosti.
ad1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
(minimalna cena × 100)
Cena v točkah = ---------------------------------------ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
· za vsako predloženo referenco v vrednosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
· za vsako predloženo referenco od
10,000.001 SIT v vrednosti do 20,000.000
SIT 4 točke,
· za vsako predloženo referenco v vrednosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,
· za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za dobavo in montažo pohištva so bili
izbrani spodaj navedeni ponudniki:
– za carinski urad Dravograd ponudnik
Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana,
– za carinski urad Jesenice ponudnik
Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana,
– za carinski urad Koper ponudnik Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana,
– za carinski urad Ljubljana ponudnik
Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana,
– za carinski urad Maribor ponudnik Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana,
– za carinski urad Murska Sobota ponudnik Tovarna pohištva Trbovlje d.d., Trbovlje,
– za carinski urad Nova Gorica ponudnik
Tovarna pohištva Trbovlje d.d., Trbovlje,
– za carinski urad Sežana ponudnik Lesnina Inženiring d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za carinski urad Dravograd 1,682.779
SIT,
– za carinski urad Jesenice 1,102.178
SIT,
– za carinski urad Koper 3,754.826 SIT,
– za carinski urad Ljubljana 13,822.109
SIT,
– za carinski urad Maribor 797.300 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota
251.566 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica
1,742.517 SIT,
– za carinski urad Sežana 814.555 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za carinski urad Dravograd 2,560.880
SIT in 1,682.779 SIT,
– za carinski urad Jesenice 1,287.532
SIT in 1,102.178 SIT,
– za carinski urad Koper 4,217.360 SIT
in 3,754.826 SIT,
– za carinski urad Ljubljana 15,429.540
SIT in 13,822.109 SIT,
– za carinski urad Maribor 1,035.300
SIT in 797.300 SIT,
– za carinski urad Murska Sobota
345.100 SIT in 251.566 SIT,
– za carinski urad Nova Gorica
2,241.960 SIT in 1,720.026 SIT,
– za carinski urad Sežana 1,160.250
SIT in 814.555 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: 18. 10. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 21/01
Ob-57219
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža dveh merilnih
prog za merjenje hladne vode.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi meril navedenih
v razpisnih pogojih - cena, reference, kapaciteta, časi trajanja menjave in nastavitve
vodomerov, garancijska doba...
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC Ekocon d.o.o.,
Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 91,728.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 95,396.120 SIT, 91,728.000 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: 19. 10. 2001.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Ob-57232
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: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 250 kosov; skladišče naročnika;
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5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljubljana;
7. Pogodbena vrednost: 2,934.600 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,195.400 SIT, 2,934.600 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57233
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: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 20 kosov; skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljubljana;
7. Pogodbena vrednost: 1,734.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,734.000 SIT, 1,446.140 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57234
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: 14. 9. 2001.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 340 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop C: SES d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 14,510.140
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,820.700 SIT, 15,065.230 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57235
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: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 25 kosov; skladišče
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop D: Kosič d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 1,505.350 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,612.025 SIT, 1,505.350 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57236
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-

gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: kabelske
razdelilne omarice; 3500 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop E: Tehmar d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 10,286.500
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,254.500 SIT, 10,286.500 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57237
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 160 kosov; skladišče naročnika;
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop A: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,069.735
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,069.735 SIT, 4,069.735 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
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Ob-57238
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 100 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop B: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,072.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,072.500 SIT, 7,072.500 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57239
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 80 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop C: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,234.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,234.000 SIT, 8,234.000 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: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS;
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57240
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 40 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop D: Merkur d.d., Naklo.
7. Pogodbena vrednost: 6,854.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,854.400 SIT, 6,720.000 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57241
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 140 kosov; skladišče naročnika;
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop E: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11.109.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,109.000 SIT, 11,109.000 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57242
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 90 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop F: Elektronabava d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,041.612 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,041.612 SIT, 3,041.612 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57243
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: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: števci in
ostala merilna oprema; 200 kosov; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila (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:
za sklop G: Elektronabava d.o.o., Ljubljana;
7. Pogodbena vrednost: 2,500.560 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,500.560 SIT, 2,500.560 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor
Ob-57244
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: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 5 tovornih vozil; 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:
za sklop A: Autocommerce d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 130,052.440
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 135,474.000 SIT, 121,594.000
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-57245
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: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tovorno vozilo 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:
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za sklop B: Autocommerce d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,733.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,067.800 SIT, 6,950.000 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-57415
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: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: ročne
radijske postaje; 62 kosov; 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: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,994.602
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,722.462 SIT, 23,829.255 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-57416
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: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema; 173 kosov; uprava naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-

ka, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Intertrade
ITS d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 46,344.611
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,593.492 SIT, 45,457.825 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-57417
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: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema; 56 kosov; uprava 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: za sklop B: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 8,467.491 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,078.740 SIT 8,467.491 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-57418
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: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema; 48 kosov; uprava naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
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ka, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,320.132
SIT, 2,320.132 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,320.132 SIT, 2,320.132 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-57419
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: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema; 2 kosa; uprava naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila 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: za sklop D: Intertrade
ITS d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1,484.422
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,054.943 SIT, 1,484.422 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-57420
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: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema; 29 kosov; uprava naročnika.
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5. Merila za dodelitev naročila 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: za sklop E: Marand
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 20,376.613
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,376.613 SIT, 20,376.613 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. 2.3.-4907/01
Ob-57282
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.
3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava opreme za posodobitev računalniškega terminalskega omrežja za tehnični informacijski sistem Slovenskih železnic (TIS), Ljubljana, Kolodvorska ul. 11.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– zmožnost ponudnika in njegov tržni položaj 40%,
– ponujena oprema in storitve 30%,
– ponujena cena in stroški vzdrževanja:
30%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 74,972.440,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 99,101.596,40 SIT, 88,800.984,49 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. 10. 2001.
Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor
Ob-57299
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
- Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420

Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-26-642.
3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrtalna garnitura za jamsko vrtanje
(metansko območje); 1 kos; obrat rudnik Hrastnik.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponudbena cena, rok
dobave, rok plačila, fiksnost cen in zagotavljanje rezervnih delov. Ponudnik je
bil izbran na osnovi ugodnejšega roka
plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Contex GmbH Ljubljana, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 26,440.420
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,440.420 SIT brez DDV,
26,440.420 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: 22. 10. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Št. 007/2001
Ob-57425
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana; tel. 01/47-34-601; faks
01/43-16-035, e-mail: urscl@caa-rs.si.
3. Datum izbire: 16. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja LAS sistema z RVSM,
OPM, OLDI in FMA funkcionalnostjo; en
sistem, Center vodenja zračnega prometa,
Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji 2. točka drugega odstavka 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lyndean Software
LTD.,37 The Wynd, Dalgety Bay, Fife. KY11
9SJ. Scotland.
7. Pogodbena vrednost: 23,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 10. 2001.
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-57432
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Trebnje.
2. Naslov naročnika: Stari trg 63, 8210
Trebnje.
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3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po naslednjih
sklopih
– splošno prehrambeno blago,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže sadje in zelenjava,
– perutnina,
– alkoholne in brezalkoholne pijače,
– kruh in pekarsko pecivo,
– ribe,
– testenine,
– začimbe in dišave,
– zmrznjeno sadje in zelenjava.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno in pogodbena vrednost:
– za skupino meso in mesni izdelki:
Cvetan Anton s.p., Mokronog, v vrednosti
9,207.124,80 SIT;
– za skupino mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, v vrednosti 6,316.463,81 SIT;
– za skupino sveže sadje in zelenjava:
D. Bulc & Co., Ljubljana, v vrednosti
4,041.812,52 SIT;
– za skupino perutnina: Jata d.d., Ljubljana, v vrednosti 3,266.690,40 SIT;
– za skupino alkoholne in brezalkoholne pijače: Mercator Dolenjske d.d., Novo
mesto, v vrednosti 1,344.987,26 SIT;
– za skupino kruh in pekarsko pecivo: po seznamu I. Optima d.o.o. Šentrupert, v vrednosti 911.310,48 SIT in
po seznamu II. Dolenjske pekarne d.d.
Novo mesto, v vrednosti 779.150,34
SIT.
– za skupino ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o. Mengeš, v vrednosti 858.210,82
SIT;
– za skupino testenine: Pekarne Pečjak
d.o.o., Škofljica, v vrednosti 1,605.876,09
SIT;
– za skupino zmrznjeno sadje in zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o. Mengeš v
vrednosti 424.521 SIT;
– za skupino začimbe in dišave: Kmetijska zadruga Trebnje, v vrednosti
718.795,05 SIT;
– za skupino splošno prehrambeno
blago: po seznamu I, Kmetijska zadruga
Trebnje, v vrednosti 5,833.079,98 SIT
in po seznamu II, Mercator Dolenjske
d.d.,
Novo
mesto,
v
vrednosti
5,017.987,94 SIT.
7. Število prejetih ponudb: 19.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino – splošno prehrambeno
blago: 5,833.079,98 SIT, 5,017.987,94
SIT;
– za skupino – meso in mesni izdelki:
11,658.197,75 SIT, 9,207.124,80 SIT;
– za skupino – mleko in mlečni izdelki:
7,257.168,76 SIT, 5,960.434,86 SIT;
– za skupino – sveže sadje in zelenjava: 4,511.970SIT, 4,041.812,52 SIT;
– za
skupino
–
perutnina:
3,791.602,50 SIT, 3,266.690,40 SIT;

Št.

83-84 / 26. 10. 2001 / Stran 6479

– za skupino – alkoholne in brezalkoholne pijače: 1,614.553,63 SIT,
1,344.987,26 SIT;
– za skupino – kruh in pekarsko pecivo: 3,150.219,60 SIT, 1,669.669,85 SIT;
– za skupino – ribe: 1,283.914,80 SIT,
858.210,82 SIT;
– za
skupino
–
testenine:
2,257.347,96 SIT, 1,605.876,09 SIT;
– za skupino – začimbe in dišave:
720.298,34 SIT, 718.795,05 SIT;
– za skupino – zmrznjeno sadje in zelenjava: 619.223,40 SIT, 424.521 SIT.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: /
10. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001 in št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.
11. Številka objave predhodnega razpisa: /
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 10. 2001.
Dom starejših občanov Trebnje

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Ob-57131
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste Terezija rov–Neža.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot
najugodnejši na osnovi meril ponudbena
cena, rok izvedbe, rok plačila, fiksnost cen
in garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje Zasavje Trbovlje d.d., Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 34,770.319
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,210.238,30
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8, od tega
6 nepravilnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,397.950,50 SIT brez DDV,
34,770.319 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: 18. 10. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
Št. 41405/00070/2001 0400 01 Ob-57174
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno, obrtniška in
instalacijska dela pri izgradnji nadomestnih prostorov za specialistično zobozdravstveno dejavnost in garažne etaže
(2. klet) v sklopu linearnega večnamenskega objekta ob Svetozaverski ulici v
Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena in reference,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Granit d.d., Titova cesta 87, Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena
vrednost:
303,951.684,40 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 125,005.812 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
349,114.804,29
SIT,
303,951.684,40 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: 15. 10. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 006/2001
Ob-57177
1. Naročnik: Mestna občina Celje - Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Prešernova 27, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez Savinjo v Čopovi ulici v Celju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 60%,
– reference 15%,
– rok izvedbe 15%,
– usposobljenost 10%.
Ponudba izbranega izvajalca je bila
najvišje ocenjena glede na razpisana
merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CMC d.d., Lava 42,
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 82,316.142
SIT vključno z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 5,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,828.254 SIT, 82,316.142 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: 17. 10. 2001.
MO Celje
Po pooblastilu
Navor, d.o.o., Celje
Št. 40002-6/00
Ob-57194
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev levega brega
Sevnične od km 0+281,47 do km
0+378, Sevnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto,
d.d., Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 37,318.052,52
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,672.825 SIT; 37,318.052,52
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-8/00
Ob-57195
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Maža – sanacija jezu v
Poleni, Polena pri Mežici.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Drava, VGP Ptuj, d.d.,
Žnidaričevo naselje 11, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 41,084.873
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,260.097 SIT; 41,084.873 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-9/00
Ob-57196
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Savinja na Ljubnem –
ureditev visokovodnega nasipa in zavarovanje brežin na desnem bregu od km
0+706 do km 0+910.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje
hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,553.683,59
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,663.385,88 SIT; 5,553.683,59
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-7/00
Ob-57197
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev Lipnice od km
7+324 do km 8+051, Moravske Toplice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mura, JVGP, d.d.,
Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 15,446.308,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,693.461,77 SIT; 15,446.308,70
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše
informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-11/00
Ob-57198
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Kamniška Bistrica – sanacija pragov od km 5+562 do km
5+930, Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, VGP,
d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25,965.929,83
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,931.219,93 SIT; 25,965.929,83
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-12/00
Ob-57199
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Kolpa – sanacija praga
v vasi Vrt.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisa-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, VGP,
d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,764.098,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
38,907.296,33
SIT;
36,764.098,60 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-3/00
Ob-57200
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: ureditev potoka
Jelovo od km 0+000 do km 0+370,
Radeče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto,
d.d., Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 19,089.123,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,218.031,84
SIT;
19,089.123,20 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Št. 40002-5/00
Ob-57201
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001 (datum
sklenitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova jezu v Krasincu, Krasinc.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih del, referenčna dela ponudnika za obdobje zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v
postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto,
d.d., Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 37,018,152,29
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
38,470.939,99
SIT;
37,018,152,29 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje in prostor
Ob-57246
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 obseg dodeljenih gradenj ter izvedbe: izgradnja objekta tehnično operativnih služb za PE Ptuj v
Ormožu.
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: Kograd gradnje
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 49,415.117,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,475.858,30 SIT, 49,415.117,08 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-57247
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 obseg dodeljenih gradenj
ter izvedbe: izgradnja objekta tehnično
operativnih služb za PE Slovenska
Bistrica pri RTP Rače.
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: Kograd gradnje
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 51,449.071,76
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,448.768 SIT, 51,449.071,76
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-57248
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 obseg dodeljenih gradenj ter izvedbe: obnovitev strojnih instalacij in obrtniška dela v Elektro
Maribor.
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: Kograd gradnje
d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 52,897.510,52
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,624.936,70 SIT, 52,897.510,52
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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Št. 110-1/01
Ob-57332
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zahodna obvoznica Maribor, Maribor–most–Erjavčeva; gradnja
od profila P36 do profila P46.
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: J.V. SCT, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana + Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
208,985.237,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
245,516.917,03
SIT
in
208,985.237,40 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: 19. 10. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

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

Št. 300-06-1/2001-21
Ob-57421
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,
2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.
3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg gradbenih del ter
kraj izvede: rekonstrukcija lokalnih cest
in javnih poti, ter izgradnja mostu na
potoku Rogoznica na območju Občine Destrnik v letu 2001 – naselje
Jiršovci.
5. Merila za dodelitev naročila
(utemeljitev izbire): v skladu z določili,
ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Epson d.o.o., Gradišča 5, 2285 Zg. Leskovec – za gradbena dela in Asfalti Ptuj,
d.o.o., Svržnjakova ul. 13, 2250 Ptuj – za
asfalterska dela.
7. Pogodbena vrednost: Asfalti Ptuj,
d.o.o.: 8,569.642,20 SIT in Epson,
d.o.o.: 12,914.909,35 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
46,424.878,57
SIT,
32,989.688,83 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Št. 90105-1/2001-5
Ob-57127
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 21. avgust 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1 Izmera in izračun nivelmanskega poligona Črnomelj - Metlika in Semič - Gradac;
4.2 Izmera in izračun nivelmanskega poligona Šentvid pri Stični - Litija;
4.3 Izmera in izračun nivelmanskega poligona Kranj - Škofja Loka - Železniki - Podbrdo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena storitve (do 65 točk),
reference (do 20 točk), izkušnje naročnika
s ponudnikom (do 15 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
6.1 za nalogo pod 4.1: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
6.2 za nalogo pod 4.2: GEOIN d.o.o.,
Gosposvetska 29, 2000 Maribor;
6.3 za nalogo pod 4.3: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
7.1 za nalogo pod 4.1: 1,690.990 SIT;
7.2 za nalogo pod 4.2: 1,747.812,50
SIT;

13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 67 z dne
10. 8. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve v objavo: 17. 10. 2001.
Občina Destrnik
Št. 355-12/01-333
Ob-57431
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno-zemeljskih in montažnih del na sanaciji
obstoječih vodovodov v KS Pišece, II.
faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 30%, reference ponudnika pri podobnih delih 20%, strokovna usposobljenost ponudnika, kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s
ponudnikom (10%), delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%, naj-

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev

ugodnejši ponudnik prejel največje število
100 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.
7. Pogodbena vrednost: 28,836.729,74
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal izvajalcem: nima podizvajalcev, dela izvaja sam.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižja ponudbe: 60,248.512,38 SIT, 28,836.729,74
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: niso posredovane niti zahtevane.
12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku v Uradnem listu
RS: Uradni list RS, št. 72 z dne 14. 9.
2001., Ob-54946.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2001.
Občina Brežice
7.3 za nalogo pod 4.3: 3,701.376 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb:
9.1 za nalogo pod 4.1: 4;
9.2 za nalogo pod 4.2: 3;
9.3 za nalogo pod 4.3: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1 za nalogo pod 4.1: 2,899.732,50
SIT, 1,690.990 SIT;
10.2 za nalogo pod 4.2: 2,250.290
SIT, 1,747.812,50 SIT;
10.3 za nalogo pod 4.3: 4,604.229
SIT, 3,276.546 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. oktober 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90105-3/2001-5
Ob-57128
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel.: 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 26. september 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev prve permanentne postaje GPS osnovne državne mreže permanentnih postaj GPS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena permanentne postaje
(do 50 točk), makrolokacija permanentne
postaje (do 15 točk), mikrolokacija permanentne postaje (do 15 točk), ustreznost
opreme (do 15 točk), usposobljenost ponudnika (do 5 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geoservis d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 7,165.726,02
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,411.765,90 SIT, 7,165.726,02
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. oktober 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90215-1/2001-6
Ob-57129
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 30. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: podpora
aplikacij Registra prostorskih enot, administriranje baz podatkov Registra
prostorskih enot in tehnična pomoč
uporabnikom Registra prostorskih
enot.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, ustreznost ponudbe razpisanim nalogam do 10
točk, izkušnje in reference ponudnika do
10 točk, usposobljenost ključnega osebja
do 10 točk, izvedbeni rok do 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Aster, družba za učinkovite računalniške rešitve, d.o.o., Nade
Ovčakove ulica 1, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,730.877
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,500.000 SIT – 11,730.877
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: 16. 10. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-57130
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, p.p. 3570, tel.
241-51-00, faks 241-53-44.
3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve priprave, distribucije in obdelave popisnega gradiva za “Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki
Sloveniji v letu 2002” z oznako
PP-2002, po prilogi 1A – storitve za
raziskave in razvoj.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. merilo:
– 2 točki za postopek pridobivanja ISO
certifikata na področju organizacije poslovanja ponudnika;
– 4 točke za pridobljen ISO certifikat na
področju organizacije poslovanja ponudnika;
2. merilo:
– 2 točki za finančno varnost – kapital
predstavlja polovico pasive;
3. merilo:
– 3 točke za iskazan projekt s povezanim procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov s skeniranjem in arhiviranjem bitnih slik istih dokumentov;
– 6 točk za iskazan projekt s povezanim procesom skeniranja dokumentov ter
razpoznavanjem podatkov na dokumentih
in arhiviranjem bitnih slik istih dokumentov;
– 9 točk za iskazan projekt s povezanim procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov, skeniranja dokumentov, razpoznavanja podatkov na dokumentih in arhiviranja le teh;
– 9 točk za iskazan projekt s povezanim procesom skeniranja dokumentov, razpoznavanjem podatkov na dokumentih, obdelavo podatkov iz dokumentov in arhiviranjem le teh;
– 12 točk za iskazan projekt s povezanim procesom tiskanja in predtiskanja dokumentov, skeniranja dokumentov, razpoznavanjem podatkov na dokumentih, obdelavo podatkov iz dokumentov in arhiviranjem le-teh;
4. merilo:
– 7.5 točk za ceno ponudbe v 1. razredu cene;
– 6 točk za ceno ponudbe v 2. razredu
cene;
– 4.5 točke za ceno ponudbe v 3. razredu cene;
– 3 točke za ceno ponudbe v 4. razredu cene;
– 1.5 točke za ceno ponudbe v 5. razredu cene.
Območje vrednosti 1. razreda cen je
med najnižjo ponudbo in najnižjo ponudbo
povečano za 15,000.000 SIT.
Območje vrednosti 2. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
15,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 30,000.000 SIT.
Območje vrednosti 2. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
15,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 30,000.000 SIT.
Območje vrednosti 3. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
30,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 45,000.000 SIT.
Območje vrednosti 4. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
45,000.001 SIT in najnižjo ponudbo povečano za 60,000.000 SIT.
Območje vrednosti 5. razreda cen je
med najnižjo ponudbo povečano za
60,000.001 SIT in najvišjo ponudbo.
Utemeljitev: izbrani ponudnik je pri vseh
merilih prejel maksimalno število točk in je
zbral skupaj 25,5 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cetis d.d., Čopova
24, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 394,748.223
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 698,288.430 SIT in 394,748.223
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-49645.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 10. 2001.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 3-2/2001
Ob-57192
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priznanje
sposobnosti za vzdržavenje melioracijskih sistemov, vzdrževnje kmetijske
infrastrukture in sanacije kmetijskih
zemljišč za območja: Štajersko upraviteljstvo, Ljubljansko upraviteljstvo, Dolenjsko upraviteljstvo, Primorsko upraviteljstvo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki so izpolnjevali
pogoje iz razpisne dokumetacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Štajersko upraviteljstvo:
1. Alfred Gorički s.p., Lutverci 43, Apače,
2. Drava Vodnogospodarsko Podjetje
Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,Ptuj,
3. Podjetje za Gozdne Gradnje In Hortikulturo d.o.o., Kosarjeva ul. 4,Maribor,
4. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,
5. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
6. Agrokombinat Maribor, Tržaška cesta 41a, Maribor
7. Hip Plus d.o.o., Vače 103, Vače,
8. Avtoprevoz Gramet-Trade d.o.o., Tržaška c. 61, Maribor,
9. Plima d.o.o., Cesta žalskega tabora
14, Žalec,
10. Slavko Predan s.p., Pred njivami
16, Rače.
Ljubljansko upraviteljstvo:
1. Samotorčan Danijel s.p., Mala ligojna 3, Vrhnika,
2. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, Tolmin,
3. JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska c. 44, Cerknica,
4. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,
5. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
6. Hip plus d.o.o., Vače 103, Vače,
7. Plima d.o.o., Cesta žalskega tabora
14, Žalec,
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8. Lesdog d.o.o,Cesta v log 14, Kočevje,
9. Strobus d.o.o, Padež 4, Borovnica,
10. Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
Kranj.
Dolenjsko upraviteljstvo:
1. HPG Brežice d.o.o., Gornji Lenart
28a, Brežice,
2. Leščanec Anton s.p., Božakovo 35,
Metlika,
3. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,
4. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
5. Hip plus d.o.o., Vače 103, Vače,
6. Plima d.o.o., Cesta žalskega tabora
14, Žalec,
7. Vodnogospodarsko podjetje d.d., Trdinova 23, Novo mesto,
8. Lesdog d.o.o, Cesta v log 14, Kočevje.
Primorsko upraviteljstvo:
1. Cestno podjetje Nova Gorica d.d.,
Prvomajska ul. 52, Nova Gorica,
2. Mario Delgiusto s.p., Sečovlje 3, Sečovlje,
3. Soča vodnogospodarsko podjetje
d.d., Industrijska cesta 2, Nova Gorica,
4. Kmetijstvo Vipava d.d., Cesta goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici,
5. GIP Stavbenik d.d., Ul. 15. maja 16,
Koper,
6. Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored13, Tolmin,
7. DMD d.o.o., Sv. Anton 9, Pobegi,
8. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
9. Hip plus d.o.o., Vače 103, Vače,
10. Markovič Rajko s.p., Polje 30/b,
Izola,
11. Grif d.o.o., Idrijska bela 5, Idrija,
12. Kaskader d.o.o., Idrijska bela 15c,
Idrija.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Št. 8654/01
Ob-57193
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. vzdrževalna dela na vinogradniškem kompleksu Kortine,
2. vzdrževalna dela na vinogradniškem kompleksu Labor,
3. vzdrževalna dela na poljski poti v
Žusterni,
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4. vzdrževalna dela na kmetijskem
kompleksu v Vanganelski dolini,
5. vzdrževalna dela na kmetijskem
kompleksu Bertoki,
6. vzdrževalna dela na poljski poti v
Tribanu,
7. vzdrževalna dela na kmetijskem
kompleksu Beneša.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
2. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
3. DMD d.o.o., Sv. Anton 9, Pobegi,
4. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
5. Podjetje za urejanje hudournikov
d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,
6. DMD d.o.o., Sv. Anton 9, Pobegi,
7. Hip Plus d.o.o., Vače 103, Vače.
8. Pogodbena vrednost:
1. 3,991,049,37 SIT,
2. 3,279.050,95 SIT,
3. 1,786.190 SIT,
4. 5,749.832,48 SIT,
5. 1,488.303,25 SIT,
6. 4,664.800 SIT,
7. 7,545.504,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 8,
2. 6,
3. 5,
4. 7,
5. 5,
6. 5,
7. 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 9,681.950 SIT; 3,991,049,37 SIT,
2. 4,312.227 SIT; 3,279.050,95 SIT,
3. 2,869.000 SIT; 1,786.190 SIT,
4. 14,351.211,98 SIT; 5,749.832,48
SIT,
5. 2,829.595 SIT; 1,488.303,25 SIT,
6. 7,168.322 SIT; 4,664.800 SIT,
7. 11,649.624 SIT; 7,545.504,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS
Ob-57206
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. Datum izbire: 19. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
“Projektne dokumentacije za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v Mestni
občini Koper, občini Izola in občini
Piran”.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljenost izbire: reference, ponudbena
cena,garancijski rok, plačilni pogoji, rok
izvršitve del.
Ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hidroinženiring,
d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 95,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Izbor izvajalca je potekal po postopku s pogajanji na podlagi dveh predhodnih
neuspelih javnih razpisih po odprtem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.
Št. 340-15/2001
Ob-57212
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6,
2270 Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz šolskih otrok v OŠ Ivanjkovci za šolsko
leto 2001/2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtoprevoznik Jože
Grašič s.p., Žerovinci 1, Ivanjkovci.
7. Pogodbena vrednost: 20.439 SIT
na dan.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25.640 SIT na dan, 20.439 SIT na
dan.
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: 18. 10. 2001.
Občina Ormož
Št. 646/1
Ob-57295
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,
Ljubljana, tel. 01/47-04-560, faks
01/47-04-560.
3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
poslovnih prostorov v objektih Aškerčeva 12 in Lepi pot 11-13, v izmeri
5300 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, fiksnost cen po
določenem datumu 20%. Najvišje število
točk iz navedenih kriterijev je bilo 100,
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izbrani ponudnik je po kriteriju cene zbral
67,66 točke, po kriterijih fiksnosti cen pa
20 točk, skupaj 87,66 oziroma največ od
vseh ponudnikov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o., Zvonarska 1, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,229.792
SIT z DDV letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,738.273,28 SIT z DDV letno,
9,996.000 SIT z DDV letno.
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: 22. 10. 2001.
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Št. 1/2001
Ob-57297
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Parmova 33,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: “ugotavljanje skladnosti elektroproizvodov z veljavnimi predpisi glede varnosti; Ugotavljanje skladnosti elektroproizvodov
z veljavnimi predpisi glede elektromagnetne združljivosti.“
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena posameznega preskusa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; 2. TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje,
Velenje; 3. SIQ, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za oba sklopa do 30,000.000 SIT, od tega do
27,500.000 SIT za ugotavljanje varnosti in
do 2,500.000 SIT za ugotavljanje elektromagnetne združljivosti.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 za ugotavljanje varnosti in 1 za ugotavljanje elektromagnetne združljivosti.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja vrednost ponudbe za ugotavljanje varnosti: 178.500 SIT na preskus
z DDV; Najnižja vrednost ponudbe za ugotavljanje varnosti: 150.535 SIT z DDV; Ponudba za ugotavljanje elektromagnetne
združljivosti: 178.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 10. 2001.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat RS
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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. 601-44/99
Ob-57167
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova ulica 14,
1270 Litija.
3. Opis projekta: izvedba GOI del za
adaptacijo in dozidavo OŠ Šmartno.
4. Število udeležencev: 8.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: SGP Zasavje Trbovlje.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: 10. 8. 2001, Ob-53545.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 10. 2001.
Občina Litija
Št. 02/2001
Ob-57341
1. Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
3. Opis projekta: zavarovalniške storitve.
4. Število udeležencev: 4.
5. Število tujih udeležencev: 0.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: Adriatic d.d. zavarovalna družba, Ljubljanska 3a, 6503 Koper, Poslovna enota
Celje, Lava 7, 3000 Celje.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 41 z
dne 25. 5. 2001, Ob-48961.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 6. 2001.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Ob-57300
1. Naročnik: SNG Drama, Ljubljana, Erjavčeva 1 in IZS - MSA, Dunajska 104, Ljubljana v sodelovanju z DAL.
2. Naslov naročnika: Dunajska 104,
1000 Ljubljana, tel. 01/566-24-56, e-mail:
izs.msa@siol.net.
3. Opis projekta: javni državni anonimni enostopenjski natečaj za celovito arhitekturno rešitev, t.j. za nadzidavo, dozidavo in adaptacijo objekta SNG Drama v Ljubljani.
4. Število udeležencev: 9.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: /
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
Prva nagrada se ne podeli.
Dve enakovredni drugi nagradi v vrednosti po 2,000.000 SIT se podelita projektoma s šifro 77281 in s šifro 12468.
Projekt s šifro 77281, avtorji:

– Rok Gerbec u.d.i.a
– Andrej Nolda u.d.i.a
– Sandra Šterpin u.d.i.a.
– Klavdij Kikelj abs. arh.
– Špela Bevc abs. arh.
Projekt s šifro 12468, avtorji:
– Jerneja Ačanski Veber u.d.i.a
– Stanko Arnuš u.d.i.a
– Tadej Veber u.d.i.a
– zasnova odrov: Miroslav Melena u.d.i.a
– konstrukcija Vukašin Ačanski u.d.i.g
– Rok Kvaternik u.d.i.g
– Marko Žibret u.d.i.g.
– elektro instalacije Vladimir Golubič
u.d.i.e.
– strojne instalacije Marko Lubej u.d.i.s
Tretja nagrada v višini 1,000.000 SIT se
podeli projektu s šifro 72819, avtorji:
– Jurij Kobe u.d.i.a z
– Rok Žnidaršič abs arh.
– Špela Kokalj abs. arh.
– Nevenka Grubješič abs. arh.
– elektroinstalacije: Tomaž Jevšnikar
u.d.i.el. Proelit d.o.o.
– strojne instalacije: Vladimir Vastl
u.d.i.str. Vasa d.o.o.
– odrska tehnika: Danilo Roškar in team
Odkup v višini 500.000 SIT se podeli
projektu s šifro 73776 avtorji:
– Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
– Tanja Košuta u.d.i.a.
– Robert Potokar u.d.i.a
– Blaž Budja u.d.i.a.
– Matevž Čelčik u.d.i.a.
– Maja Slapernik u.d.i.a
– Janez Brežnik štud.arh.
– scenska tehnologija: Andrej Stražišar
u.d.i.a
– Gradior Group a.s. Brno Češka republika
– statika: Marko Pavlinjek u.d.i.g
– strojne instalacije: Jože Žibret u.d.i.s.
– Janko Gregorič u.d.i.s
– elektro instalacije: Miran Špeh u.di.el.
Projekti s šiframi 75821, 33833,
29045, 89123, in 01248 prejmejo odškodnino v vrednosti 160.000 SIT.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: žirija sprejme sklep, da povabi avtorje
obeh projektov, ki sta prejela drugo nagrado, k dodelavi njunih elaboratov. Na podlagi tako dopolnjenih elaboratov bo žirija v isti
sestavi izbrala projektanta.
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: /
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 10. 2001.
IZS-MSA, Ljubljana

Javni razpisi
Popravek
Ob-57210
V javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo za izdelavo regionalne zasnove prostorskega razvoja Zasavja, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001,
Ob-55609, se spremeni podtočka b) Vre-
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dnost javnega naročila v točki 2. Podatki o
razpisu in točka 6. Odpiranje ponudb, tako, da se novo besedilo glasi:
b) Vrednost javnega naročila
Okvirna vrednost javnega naročila je
45,000.000 SIT. Izvedba javnega naročila je predvidena v letu 2001 in 2002. Sredstva za leto 2001 v višini 14,000.000 SIT
so zagotovljena v proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo, št. 6521: Razvojno prestrukturiranje zasavske regije ZPZRTH. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 15. 11. 2001 (1. faza) oziroma do 15. 11. 2002 (2. in 3. faza).
6. Odpiranje ponudb: odpiranje prispelih ponudb bo 5. 11. 2001. Odpiranje
bo javno.
Ministrstvo za gospodarstvo
Popravek
Ob-57292
V javnem razpisu za spodbujanje investicij, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51788, se popravi naslednja točka, ki se pravilno glasi:
2. d) Višina javnega razpisa
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 725,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko
6372 proračuna RS za leto 2001. Višina
sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja
meril iz 3. c) točke javnega razpisa (Uradni list RS, št. 56/01), vendar ne bo mogla preseči 40% upravičenih stroškov posameznega projekta.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-57228
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list
RS, št. 56/93), 70. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter
117. in 118. člena Pravil in postopkov
Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov
Občina Ilirska Bistrica objavlja
sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika za projekt
zaščita Tržaškega zaliva pred
onesnaževanjem sklop 2 - čistilna
naprava Ilirska Bistrica št. SL-9911.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250
Ilirska
Bistrica,
tel.
+386/5/714-13-61,
faks
+386/5/714-12-84.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
nove čistilne naprave za 9500 PE.
3. Razpoložljiva
sredstva:
Phare:
∈, SLO: 661.550,01∈
∈.
1,600.000∈
4. Najugodnejši ponudnik: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
(Slovenija).
5. Ponudbena cena (brez davka):
∈.
2,261.550,01∈
6. Rok začetka in dokončanja del: 15
mesecev od uvedbe v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evaluaciji.
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8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, 30. julija 2001 ob
14. uri.
9. Število prispelih ponudb:
– Joint Venture Construzioni Dondi
S.p.A. Rovigo (Italija) in Cestno podjetje
Nova Gorica d.d. Nova Gorica (Slovenija),
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenija),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija).
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena: 2,993.468,63∈ in 2,261.550,01∈.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 30-31/01, z
dne 28. 4. 2001, Ob-47645, 47646.
Občina Ilirska Bistrica

11. Type of Procurement Procedure:
open Tender Procedure according to Decentralised Implementation System (DIS
Manual, European Commission, September 1997).
12. Date and No of Announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia: OG RS 30-31/01, 28th April 2001,
Ob-47645, 47646.
Municipality of Ilirska Bistrica

Ob-57230
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between the
Government of Republic of Slovenia and European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), Law
on Public Procurement, Article 70 (OG RS
39/00) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed Municipality of Ilirska Bistrica announces

sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika za projekt
Zaščita Tržaškega zaliva pred
onesnaževanjem sklop - 1 čistilna
naprava Ajdovščina št. SL-9911.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ajdovščina, Ulica 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. +386/5/365-91-10,
faks +386/5/365-91-30.
2. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža opreme za razširitev obstoječe čistilne naprave.
3. Razpoložljiva
sredstva:
Phare:
∈ , SLO: 169.958,48∈.
900.000∈
4. Najugodnejši ponudnik: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
(Slovenija).
5. Ponudbena cena (brez davka):
1,069.958,48∈.
6. Rok začetka in dokončanja del: 15
mesecev od uvedbe v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evaluaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, 30. julija 2001 ob
14. uri.
9. Število prispelih ponudb:
– Joint Venture Costruzioni Dondi
S.p.A. Rovigo (Italija) in Cestno podjetje
Nova Gorica d.d. Nova Gorica (Slovenija),
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenija),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija).
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena: 1,309.578,74∈ in 1,069.958,48∈.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 30-31 z dne
28. 4. 2001, Ob-47645, 47646.
Občina Ajdovščina

The Decision of the Selection of the
Successful Tenderer for the Project
Pollution Prevention of the Gulf of
Trieste Lot 2 - Ilirska Bistrica WWTP
No SL-9911.01
1. Contracting Authority: Municipality of
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. +386/5/714-13-61, fax
+386/5/714-12-84.
2. Subject of Tender: all civil works for
the construction of an entirely new Wastewater Treatment Plant, designed for a population equivalent (PE) of 9,500.
3. Available funds: Phare: 1,600.000∈,
SLO: 661.550,01∈.
4. The selected Tenderer: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
(Slovenia).
5. Tender Price without taxes after arithmetical corrections: 2,261.550,01∈.
6. Comletion period: 15 months after
the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after passed technical evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
30th July 2001 at 14:00 hrs.
9. Number of Tenders:
– Costruzioni Dondi S.p.A. Rovigo (Italy)
on behalf of Joint Venture with Cestno podjetje Nova Gorica d.d. Nova Gorica (Slovenia),
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenia),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenia).
10. Highest and lowest Tender Price
without taxes after arithmetical corrections:
∈ and 2,261.550,01∈
∈.
2,993.468,63∈

Št. 405/04-10/01
Ob-57347
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list
RS, št. 56/93), 70. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter
117. in 118. člena Pravil in postopkov
Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov
Občina Ajdovščina objavlja

Št. 405/04-10/01
Ob-57348
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implemen-
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tation of measures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS
56/93), Law on Public Procurement, Article 70 (OG RS 39/00) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Ajdovščina announces
The Decision of the Selection of the
Successful Tenderer for the Project
Pollution Prevention of the Gulf of
Trieste Lot 1 - Ajdovščina WWTP No
SL-9911.01
1. Contracting Authority: Municipality of
Ajdovščina, Ulica 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel. +386/5/365-91-10, faks
+386/5/365-91-30.
2. Subject of Tender: delivery of equipment and installation for the extension of
the existing Wastewater Treatment Plant.
3. Available funds: Phare: 900.000∈,
SLO: 169.958,48∈.
4. The selected Tenderer: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
(Slovenia).
5. Tender Price without taxes after arithmetical corrections: 1,069.958,48∈.
6. Completion period: 15 months after
the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: lowest
priced Tender after passed technical evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Municipality of Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
30th July 2001 at 14. hrs.
9. Number of Tenders:
– Costruzioni Dondi S.p.A. Rovigo (Italy) on behalf of Joint Venture with Cestno
podjetje Nova Gorica d.d. Nova Gorica
(Slovenia),
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenia),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenia).
10. Highest and lowest Tender Price
without taxes after arithmetical corrections:
1,309.578,74∈ and 1,069.958,48∈.
11. Type of Procurement Procedure: open
tender procedure according to Decentralised
Implementation System (DIS Manual, European Commission, September 1997).
12. Date and No of Announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia: OG RS 30-31/01, 28th April 2001,
Ob-47645, 47646.
Municipality of Ajdovščina
Ob-57183
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list
RS, št. 56/93), 70. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter
117. in 118. člena Pravila in postopkov
Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov
Mestna Občina Celje objavlja
sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika za projekt
centralna čistilna naprava za odpadne
vode Celje - glavni zbiralnik, št.
2000/SI/16/P/PE/001/2
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. +386/3/426-57-00, faks
+386/3/426-56-82.
2. Predmet javnega naročila: izkop
kanala in izgradnja cevovoda v dolžini
3,4 km.
3. Najugodnejši ponudnik: Joint Venture CM Celje d.d. Celje (Slovenija), Alea
Group d.o.o. Celje (Slovenija) in Stavbar
IGM d.d. Hoče (Slovenija).
4. Ponudbena cena (brez davka):
∈1,912.849,64.
5. Rok začetka in dokončanja del: 24
mesecev po izdaji Pisma o uvedbi v delo,
vendar v vsakem primeru najkasneje do
1. 9. 2003.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: najbolje ocenjena ponudba z najnižjo ceno.
7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Vodovod kanalizacija d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, 9. julija 2001 ob 14. uri.
8. Število prispelih ponudb:
– Joint Venture Gradis nizke gradnje
d.d., Maribor (Slovenija) in RGD d.d. Trbovlje (Slovenija),
– Joint Venure GIZ Gradis Ljubljana
(Slovenija), Gradis inženiring d.d. Ljubljana
(Slovenija), Gradis nova d.o.o. Maribor
(Slovenija) in Gradis SPO d.d. Ljubljana
(Slovenija),
– SCT d.d. Ljubljana (Slovenija),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija),
– Joint Venture CM Celje d.d. Celje (Slovenija), Alea Group d.o.o. Celje (Slovenija)
in Stavbar IGM d.d. Hoče (Slovenija),
– Socogetra s.a. Saint - Hubert (Belgija),
– Vegrad d.d. Velenje (Slovenija).
9. Najvišja in najnižja ponudbena cena:
∈2,686.395,47 and ∈1,915.052,66.
10. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).
11. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 36-38/01, z
dne 18. maj 2001, Ob-48646, 48655.
Mestna občina Celje
Ob-57184
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS
56/93), Law on Public Procurement, Article 70 (OG RS 39/00) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed City Municipality of
Celje announces
The Decision of the Selection of the
Successful Tenderer for the Project
Wastewater Treatment Plant Celje Main Sewer, No
2000/SI/16/P/PE/001/2
1. Contracting Authority: City Municipality of Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenia, tel. +386/3/426-57-00,
fax +386/3/426-56-82.

2. Subject of Tender: The excavation of
trenches and the construction of 3,4 km of
pipeline.
3. The selected Tenderer: CM Celje
d.d. (Slovenia) on behalf of Joint Venture
with Alea Group d.o.o. Celje (Slovenia) and
Stavbar IGM d.d. Hoče (Slovenia).
4. Tender Price without taxes after arithmetical corrections: ∈1,912.849,64.
5. Completion period: 24 months after
the issue of the Letter of Commencement,
and in any event no later than by 1st September 2003.
6. Justification of the selection: the best
evaluated Tender with the lowest price.
7. Place, date and time of the tender
opening session: Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, 9th July 2001
at 14:00 hrs.
8. Number of tenders:
– Gradis nizke gradnje d.d. Maribor
(Slovenia) on behalf of Joint Venture with
RGD d.d. Trbovlje (Slovenia),
– GIZ Gradis Ljubljana (Slovenia), on
behalf of Joint Venture with Gradis inženiring d.d. Ljubljana (Slovenia), Gradis nova
d.o.o. Maribor (Slovenia) and Gradis SPO
d.d. Ljubljana (Slovenia),
– SCT d.d. Ljubljana (Slovenia),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenia),
– CM Celje d.d., Celje (Slovenia) on
behalf of Joint Venture with Alea Group
d.o.o. Celje (Slovenia) and Stavbar IGM
d.d. Hoče (Slovenia),
– Socogetra s.a. Saint - Hubert (Belgium),
– Vegrad d.d. Velenje (Slovenia).
9. Highest and lowest tender price without
taxes:
∈2,686.395,47
and
∈1,915.052,66.
10. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to Decentralised Implementation System (DIS
Manual, European Commission, September 1997).
11. Date and No of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia: OG RS 36-38/01, 18th May 2001,
Ob-48646, 48655.
City Municipality of Celje
Ob-57283
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 56/93),
70. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00) ter 117. in 118. člena Pravil
in postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih razpisov Občina Sežana objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt zaščita Tržaškega zaliva pred
onesnaževanjem
sklop 3 – kanalizacijski sistem Sežana
št. SL- 9911.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, tel.: +386 5 731 01 02, faks:
+386 5 731 01 23.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacijskega omrežja v dolžini približno
4 km.
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3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
500.000 ∈ SLO: 203.384,11 ∈.
4. Najugodnejši ponudnik: SGP Kraški
zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana (Slovenija).
5. Ponudbena cena (brez davka):
703.384,11 ∈.
6. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev od uvedbe v delo.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evaluaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, 30. julija 2001 ob
14. uri.
9. Število prispelih ponudb:
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenija),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija).
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena: 730.319,48 ∈ in 703.384,11 ∈.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).
12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
30-31 z dne 28. aprila 2001, Ob-47645,
47646.
Občina Sežana
Ob-57284
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical
and other forms of co-operation (OG RS
56/93), Law on Public Procurement, Article 70 (OG RS 39/00) and according to
the article 117 & 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Sežana announces
The Decision
of the Selection of the Successful
Tenderer for the Project
Pollution Prevention of the Gulf of
Trieste
LOT 3 – Sežana Sewerage System
No SL- 9911.01
1. Contracting Authority: Municipality of
Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, tel:
+386 5 731 01 02, fax: +386 5 731 01
23.
2. Subject of Tender: The construction
of approximately four (4) km of sewage
system.
3. Available funds: Phare: 500.000,00
∈ SLO: 203.384,11 ∈.
4. The selected Tenderer: SGP Kraški
zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana (Slovenia).
5. Tender Price without taxes after arithmetical corrections: 703.384,11 ∈.
6. Completion period: 12 months after
the issue of the Letter of Commencement.
7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after passed technical evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Municipality of Ajdovšči-
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na, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
30th July 2001 at 14:00 hrs.
9. Number of Tenders:
– SGP Kraški zidar d.d. Sežana (Slovenia),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenia).
10. Highest and lowest Tender Price
without taxes after arithmetical corrections:
730.319,48 ∈ and 703.384,11 ∈.
11. Type of Procurement Procedure:
Open Tender Procedure according to Decentralised Implementation System (DIS Manual,
European Commission, September 1997).
12. Date and No of Announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia: OG RS 30-31/01, 28th April 2001,
Ob-47645, 47646.
Municipality of Sežana
Ob-57286
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) in v okviru
pristojnega Ministrstva za gospodarstvo,
objavlja Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva – JSMG
javni razpis
za odobravanje garancij za
dolgoročne investicijske kredite za
uspešne podjetnike v letu 2001
1. Predmet razpisa
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: JSMG) bo odobraval garancije za dolgoročne investicijske
kredite najuspešnejšim malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) pri
poslovnih bankah s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Skupni znesek namenjen za odobravanje garancij je 700,000.000 SIT.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki
spadajo v skupino uspešnih podjetnikov. Za
uspešne podjetnike štejejo podjetniki, oziroma podjetja, pri katerih je povprečna letna
stopnja rasti zaposlenih v obdobju od leta
1995 do 1999 10% letno in pri katerih znaša
stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2000 najmanj 30 zaposlenih za nedoločen čas.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala (do
50 zaposlenih) in srednje velika podjetja
(do 125 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih področij,
podpodročij, oddelkov, skupin, razredov
in podrazredov po Standardni klasifikaciji
dejavnosti (SKD) SURS:
Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
I – Promet, skladiščenje in zveze, del,
ki se nanaša na opravljanje javnih storitev
Podpodročje:
DM – Proizvodnja vozil in plovil
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
in
vse dejavnosti, za katere je organizirana javna služba v Republiki Sloveniji.

Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) programa
za katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa,
– najmanj 1% delež dobička v realizaciji
po bilanci 2000 (delež U. v A. iz obrazca
Statistični podatki iz bilance uspeha).
Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev, povprečna letna stopnja rasti zaposlenih in možnost novih zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativnost, vpliv na okolje, donosnost, tržna
naravnanost, dobičkonosnost glede na panogo, izvozni vidik, lastna udeležba, finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije v
skladu z zahtevami Evropske Unije.
2.2. Pogoji za odobravanje garancij:
– prosilec lahko vloži zahtevek za odobritev garancije za dolgoročni investicijski
kredit, če spada v bonitetni A razred v skladu s kriteriji JSMG in poslovne banke,
– garancija se lahko odobri samo za dolgoročne investicijske kredite, pri katerih
znaša obrestna mera maksimalno TOM+5%
letno, za tolarske kredite; za devizne kredite maksimalno EURO+5% letno,
– predračunska vrednost posamezne
investicije lahko znaša največ 90,000.000
SIT. Garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 30% lastnih sredstev,
– JSMG odobri garancijo največ v višini
80% vrednosti glavnice kredita (brez realnih, revalorizacijskih in zamudnih obresti
ter ostalih stroškov kredita),
– zavarovanje garancije se izvede v skladu s pogoji JSMG,
– posredne koristi pridobljene garancije ni možno kvantificirati, zato šteje pridobitev garancije za maksimalno državno pomoč in MSP ne more pridobiti za isto investicijo nikakršne druge državne pomoči,
– garancija se izda največ za dobo trajanja investicije iz poslovnega načrta,
– podjetje ne sme biti v težavah,
– ne sme biti odvisno podjetje.
3. Vsebina vloge:
1. prijavni list za pridobivanje pomoči (obrazec dobite na sedežu JSMG pri ga.
Mikeln ali na internetu na naslovu
www.jsmg-sklad.si),
2. poslovni načrt,
3. bančna ocena poslovnega načrta
z navedbo kreditnih pogojev in bonitetna
ocena banke,
4. izkaz uspeha in bilanca stanja za
leto 2000 – statistični podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja,
5. dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih:
a) za gospodarske družbe: BON-1 in
BON-2 od pristojne Agencije za plačilni
promet,
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,
6. dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od
krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS,
7. obvestilo Statističnega urada RS
o identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,
8. obvestilo o davčni številki,
9. izpis vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2000, ali navedba števila
zaposlenih s priloženimi fotokopijami
obrazcev prijav delavcev v zavarovanje
(M1/2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do
sprejetja sklepov o odobritvi garancij v
obsegu razpisanega garancijskega potenciala, oziroma do 31. 12. 2001. JSMG
bo objavil zaprtje razpisa v Uradnem
listu RS.
Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnavala Uprava JSMG in o njih odločila najkasneje do petindvajsetega v prihodnjem mesecu.
Strokovna služba JSMG bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.
5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev garancije pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,s pripisom “Ne odpiraj – Vloga za garancijo“.
Vse prosilce obveščamo, da mora vloga vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva
tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno
(za manjše popravke) obveščen s pozivom
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže
vloga, ki prispe po skupni odobritvi sredstev v razpisanem obsegu. Vloga, ki je neustrezna se zavrne.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih
številkah:
02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na
e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si
in manfred.lepej@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva – JSMG
Ob-57288
Občina Brežice, Cesta prvi borcev 18,
8255 Brežice, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93), Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01) in Sklepa
Občinskega sveta občine Brežice št. 466
– 31/01 z dne 15. 10. 2001
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1.Predmet prodaje je Kompleks Mokrice, ki ga sestavljajo naslednje nepremičnine:
Parcele pod vl. št. 1332 k.o. Velika
Dolina:

Št.
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– parcela št. 318/2 – ribnik v izmeri
4.959 m2;
– parcela št. 318/13 – park v izmeri
8.446 m2;
– parcela št. 322 – park v izmeri
22.842 m 2;
– parcela št. 323/1 – park v izmeri
4.557 m2;
– parcela št. 323/2 – park v izmeri
1.174 m2;
– parcela št. 324/1 – parkirišče v izmeri 1.491 m2;
– parcela št. 324/2:
– funkcionalni objekt v izmeri 915 m2;
– dvorišče v izmeri 600 m2;
– parcela št. 324/3 – park v izmeri
1.400 m2;
– parcela št. 324/4 – funkcionalni objekt v izmeri 1.949 m2;
– dvorišče v izmeri 6.342 m2;
– parcela št. 325 – park v izmeri
103.495 m2;
– parcela št. 330/1 – park v izmeri
1.521 m2;
– parcela št. 330/2 – zelenica v izmeri
36.660 m 2;
– parcela št. 330/3:
– stan. stavba v izmeri 159 m2;
– dvorišče v izmeri 969 m2;
– parcela št. 333 – zelenica v izmeri
21.388 m 2;
– parcela št. 335/1 – park v izmeri
3.595 m2;
– parcela št. 335/2 – park v izmeri
961 m2;
– parcela št. 335/3 – zelenica v izmeri
4.940 m2;
– parcela št. 339/1 – park v izmeri
1.308 m2;
– parcela št. 350 – zelenica v izmeri
183.557 m2;
– parcela št. 352/1 – zelenica v izmeri
28.688 m 2;
– parcela št. 352/2 – travnik v izmeri
249 m2;
– parcela št. 353/1 – park v izmeri
67.386 m 2;
– parcela št. 353/4 – park v izmeri 84 m2;
– parcela št. 353/5 – zelenica v izmeri
2.754 m2;
– parcela št. 430/34 – park v izmeri
1.830 m2;
– parcela št. 430/66 – zelenica v izmeri
788 m2;
– parcela št. 443/1 – zelenica v izmeri
1.283 m2;
– parcela št. 443/3 – zelenica v izmeri
2.547 m2;
– parcela št. 443/5 – zelenica v izmeri
2.399 m2;
– parcela št. 443/7 – zelenica v izmeri
1.050 m2;
– parcela št. 443/9 – zelenica v izmeri
1.328 m2;
– parcela št. 821/2 – njiva v izmeri
887 m2;
– parcela št. 1894/23 – cesta v izmeri
1645 m2;
– parcela št. * 33 – stavbišče v izmeri
108 m2;
– parcela št. * 34 – stavbišče v izmeri
2.863 m2;
Vložna št. 1451 k.o. Velika Dolina:
– parcela št. 353/2 – zelenica v izmeri
5.932 m2;

– parcela št. 430/59 – zelenica v izmeri
22 m2;
– parcela št. 430/65 – zelenica v izmeri
1.388 m2;
– parcela št. 431/1 – zelenica v izmeri
5.133 m2;
– parcela št. 431/2 – travnik v izmeri
143 m2;
– parcela št. 435 – zelenica v izmeri
3.442 m2;
– parcela št. 437 – zelenica v izmeri
1.864 m2;
– parcela št. 438/1 – zelenica v izmeri
860 m2;
– parcela št. 438/2 – zelenica v izmeri
1.620 m2;
– parcela št. 443/2 – zelenica v izmeri
1.244 m2;
– parcela št. 443/4 – zelenica v izmeri
2.669 m2;
Vložna št. 1453 k.o. Velika Dolina:
– parcela št. 443/6 – zelenica v izmeri
2.468 m2;
Vložna št. 754 k.o. Koritno:
– parcela št. 897/1 – njiva v izmeri
2.600 m2;
– parcela št. 897/2 – travnik v izmeri
1.991 m2.
Izklicna cena je po cenitvenem poročilu
stalnega sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke 1.222,950.000 SIT.
2. Lastnik nepremičnin je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
3. Navedene nepremičnine sestavljajo
Kompleks Mokrice. Vse nepremičnine so oddane v zakup družbi Terme Čatež d.d., do
leta 2044. Sedanji zakupnik Terme Čatež
d.d., ima na kompleksu Mokrice predkupno
pravico in priznan stvarni vložek v višini
10,000.000 DEM v tolarski protivrednosti.
4. Nepremičnine bodo prepisane na
kupca, ko bo podpisana pogodba in plačana kupnina ter stroški.
5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in vse
fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.
Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.
S potrdilom o plačani varščini se ponudnik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik ne
more sodelovati na javnem razpisu.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom.
Varščina bo najboljšemu ponudniku vračunana v prodajno ceno, ostalim pa bo
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh
po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik mora predložiti celovit program ureditve nepremičnin, ki so predmet
razpisa.
6. Rok za zbiranje ponudb je 12. 11.
2001 do 12. ure, na naslovu Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
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7. Javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2001, v sejni sobi Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, ob 14. uri.
8. Vsi ponudniki bodo v roku 5 dni po
javnem odpiranju ponudb obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena
cena, plačilni pogoji in program ureditve.
10. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
kupnino najpozneje v roku 15 dni od podpisa pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe v tem času ne sklene, izgubi pravico do
vračila varščine. Varščino zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če v roku 15 dni
po podpisu pogodbe izbrani ponudnik ne
poravna kupnine.
11. Prenos lastništva se bo opravil po
plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane
s prenosom lastništva plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine iz tega razpisa.
14. Vse informacije glede razpisa dobite v Uradu župana – Referatu za pravne
zadeve, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
ali po telefonu 07/499-15-44, vsak dan
od 8. do 14. ure, kontaktna oseba je Boštjan Podgoršek. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisarni Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup kompleksa Mokrice”.
Občina Brežice
Št. 1060-10/2001-7
Občina Vojnik objavlja

Ob-57191

javni razpis
za prodajo objekta Graščina Tabor s
pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem in objekt sakralnega
videza
1. Razpisni podatki in pogoji: predmet
oddaje v najem je graščina Tabor v Višnji
vasi s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Objekt parc. št. 1 (1.270,05 m2) z
zemljiščem parc. št. 5/2 (6.000 m2) in objekta sakralnega videza v velikosti 38 m2,
k.o. Višnja vas. Objekt in pripadajoče zemljišče je lahko namenjeno izvajanju kulturne,
gostinske, turistične ali drugih primernih dejavnosti. Dokončna namembnost objekta bo
določena na osnovi predloženega programa izbranega interesenta ponudnika.
Graščina ima status kulturnega spomenika.
Kupnina znaša minimalno 50,000.000
SIT. Zainteresirani ponudniki morajo plačati varščino v višini 1,000.000 SIT. Izbranemu ponudniku se bo varščina obračunala kot del kupnine, ostalim pa se bo v roku
8 dni po izbiri brezobrestno vrnila.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo do 25. 11. 2001 na sedežu Občine Vojnik.
2. Ponudba: interesenti naj svoje pisne
ponudbe dostavijo v zaprti ovojnici na na-
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slov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, s
pripisom “Za javni razpis Graščina Tabor”
in sicer tako, da bo prispela po pošti oziroma bo osebno oddana v vložišče najpozneje do 28. 11. 2001 do 12. ure.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (po razpisni dokumentaciji);
– predlog programa dejavnosti;
– predlagani datum začetka investicije
in datum začetka obratovanja objekta;
– ponudba za plačilo kupnine;
– potrdilo o državljanstvu RS (za fizične
osebe) oziroma sklep o registraciji v RS
(za pravne osebe) oziroma o priglasitvi (za
samostojne podjetnike);
– potrdilo o plačani varščini v višini
1,000.000 SIT.
3. Kriteriji po vrstnem redu
Prednost bodo imele ponudbe:
1. ki bodo zagotavljale dokončno obnovo objekta in pričetek ponujene dejavnosti
v čim krajšem času,
2. ki bodo omogočale občasno uporabo dela objekta (dvorane) v protokolarne
namene Občine Vojnik, pod pogoji, ki bodo dogovorjeni v posebni pogodbi,
3. ki bo zagotovila čim ugodnejše plačilo kupnine.
4. Odpiranje ponudb bo 28. 11. 2001
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Izbor prispelih ponudb bo
pripravila komisija občine Vojnik in prijavljene kandidate o izidu odpiranja obvestila
v roku 45 dni od odpiranja ponudb.
Občina Vojnik si pridržuje pravico, da
med prispelimi ponudbami ne izbere nobene.
Dodatne informacije lahko dobite na občini Vojnik pri Gregorc Jelki, tel.
03/780-06-28.
Občina Vojnik
Št. 150-3/01
Ob-57137
Na podlagi pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota
javni razpis
za sofinanciranje projektov in
programov na naslednjih področjih
A) socialnega varstva in
B) zdravstvenega varstva
1. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,

– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
– programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih
samih ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih programov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis.
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki
prijavijo program, ki je predmet razpisa za
A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne in zdravstvene potrebe svojih članom,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju socialne in
zdravstva ali občinske programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
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3. Orientacijska vrednost razpisa.
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2001 je 14,000.000 SIT
in sicer:
– za področje A 10,500.000 SIT,
– za področje B 3,500.000 SIT.
4. Merila za izbor programov.
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije.
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2001 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji
(od upravne enote za društva oziroma od
sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih
storitev - namesto odločbe sli sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
– kopija zaključnega računa za preteklo leto, potrjenega s strani Agencije za
plačilni promet (ne velja za javne zavode,
katerih ustanovitelj je MO Murska Sobota
in za izvajalce programov, ki so zaključni
račun že predložili k poročilu o izvajanju
programa za preteklo leto.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe.
Dodeljena sredstva za leto 2002 morajo biti porabljena v letu 2002.
7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudbe.
Ponudniki morajo ponudbo oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do 30. 11. 2001 na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota.
Posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisanem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Mestne občine Murska Sobota).
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Vsak prijavljen program mora biti poslan v zaprti kuverti in označen z “Ne odpiraj - ponudbe za razpis“ in s pripisom “za
področje A“ oziroma “za področje B“, odvisno od tega za katero razpisno področje
ponudnik oddaja ponudbo.
Ponudniki lahko kandidirajo z enim programom ali projektom za sredstva samo na
enem od razpisnih področij. V primeru, da
prijavitelj pošilja več programov, mora biti
vsaka ponudba poslana v posebni kuverti z
ustreznimi oznakami.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev sredstev.
Odpiranje ponudb bo strokovna komisija opravila v torek 6. decembra 2001, ob
9. uri v prostorih Mestne občine Murska
Sobota. Odpiranje ponudb ne bo javno. V
primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija ponudnike pozvala, da v 8 dneh dopolnijo
ponudbo. V primeru, da ponudniki v roku
ponudbe ne bodo dopolnili, bo ponudba
izločena kot nepopolna.
9. Izid razpisa.
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Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 45 dneh od datuma odpiranja ponudb.
10. Kraj in čas, kje lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani na naslovu Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, v vložišču Mestne občine Murska Sobota, pritličje, pri Pučko Amaliji. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovnik med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti telefon 531-10-00 interna 448.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 351-03-6/01-3555

Ob-57285

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
letnih programov mladinskih društev v
Občini Ljutomer za leto 2002
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov mladinskih društev v Občini Ljutomer za leto
2002.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu, imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova
1, soba 110.
4. Merila za dodelitev sredstev so opredeljena v Pravilniku o vrednotenju programov mladinskih društev v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 26/00).
5. Razpisna vsota je 1,350.000 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. 110. Prijave
morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za letne programe mladinskih društev za leto 2002.”
7. O višini sredstev dobljenih na tem
razpisu bodo vlagatelji obveščeni v roku
osem dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
Ob-57294
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
razpis za izbiro izvajalca
za obnovo generatorja 3 HE Moste
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode, tel. 01/47-49-274, telefaks
01/47-49-272.
2. (a) Kraj izvedbe: HE Moste.
(b) Vrsta potrebnih del za izvedbo obnove generatorja 3 HE Moste:
– izdelava projektne dokumentacije
(PZI, PID), navodil za obratovanje in vzdrževanje,
– izdelava in dobava novega generatorja,
– izdelava in dobava novega vzbujalnega sistema,

– rekonstrukcija mazalnega sistema ležajev agregata,
– izvedba demontaže, montaže nove
opreme in potrebnih prilagoditev,
– gradbena dela za potrebe zamenjave
opreme.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
205,000.000 SIT.
3. Roki za dobavo opreme in izvedbo
del:
Rok izvedbe je 15 mesecev po veljavnosti pogodbe pri naslednjih okvirnih terminih:
– podpis pogodbe december 2001,
– izdelava novega generatorja in vzbujalnega sistema december 2001 – december 2002,
– demontaža agregata januar 2003,
– montaža generatorja in vzbujalnega sistema januar – marec 2003,
– preizkušanje in spuščanje v pogon
marec 2003.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, kontaktna
oseba: Drago Polak, univ.dipl.inž.el., tel.
01/47-49-130, faks 01/47-49-272,
e-pošta: drago.polak@savske-el.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 11. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije z vključenim DDV za dobavo opreme
znaša 23.800 SIT. Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek nakazati na žiro račun
Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o. št.
50106-601-27492 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 11. 2001 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2001 ob 11.30.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti opreme in storitev, ki mora biti
veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: obnova generatorja 3 HE Moste bo financirana iz lastnih
sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
10. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena in reference ponudnika, tehnične karakteristike in izkoristek generatorja.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
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Razpisi delovnih
mest
Št. 111-49/01
Ob-57251
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 101. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-48/01
Ob-57258
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru;
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Piranu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-144/01-0515
Ob-57259
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
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branilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-45/01-0515
Ob-57260
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-46/01-0515
Ob-57261
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu;
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-47/01-0515
Ob-57262
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00 in 33/00):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške določene v drugem odstavku 258.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-57185
Razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podružnic razpisuje skladno z 32. in 34. členom
statuta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet delovno mesto
namestnika generalnega direktorja.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonomske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Ob-57171
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na
podlagi 12. in 21. člena Akta o ustanovitvi
razpisuje delovno mesto:
Vodja območne izpostave Radlje ob
Dravi.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj srednjo izobrazbo
družboslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,
– da imajo najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da strokovno poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Poskusno delo 2 meseca.
Delovno mesto je razpisano za nedoločen čas, s polovičnim delovnim časom.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti
Št. 108-3/01
Ob-57213
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, na podlagi 7.člena Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Brežice (Ur. l. RS, št. 1/92, 57/96, 50/98 in
12/01) ter 33. člena Statuta Javnega zavoda Knjižnice Brežice, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Knjižnice
Brežice,
za pet let s polnim delovnim časom.
Pričetek dela: 1. 1. 2002.
Na razpis se lahko prijavi kandidatka ali
kandidat, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je bibliotekar oziroma da ima visoko strokovno izobrazbo humanistične ali
družboslovne smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v stroki,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju smotrov in
ciljev zavoda, kar dokazuje s programom
dela zavoda, ki ga priloži ob prijavi,
– aktivno in pasivno znanje slovenskega
jezika,
– slovensko državljanstvo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in programom dela zavoda pošljite v zaprtih
ovojnicah v štirinajstih dneh po objavi razpisa na gornji naslov s pripisom: Za prosto
delovno mesto direktorja Knjižnice Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno.
Občina Brežice
Ob-57313
Svet Doma starejših Logatec na podlagi
sprejetega sklepa z dne 3. 10. 2001 razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana VII. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne smeri in v skladu s pogoji 69. in
56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92 in 41/99);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– predložitev programa dela Doma.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Razpisni rok je osem dni po objavi
razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov: Dom starejših Logatec,
Gubčeva 8a, 1370 Logatec, z oznako “za
razpis”.
Svet Doma starejših Logatec
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Ob-57312
Svet Glasbene šole skladateljev Ipavcev
Šentjur, Dušana Kvedra 29, 3230 Šentjur,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan
in lahko kandidira kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01)
ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Začetek dela 14. 1. 2002.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako “za razpis ravnatelja” in naslovijo na
naslov šole, v roku 8 dni od dneva objave
tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Glasbena šola skladateljev
Ipavcev Šentjur

Druge objave
Ob-57428
Anderlič Antonija s.p. Pot V. Pavliča 6,
1430 Hrastnik objavljam da z dnem 15. 11.
2001 zapiram lokal “Monibar” v Hrastniku.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-11-211/01-6
Ob-57135
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Zorana
Mrkonjića, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zoranu Mrkonjiću, roj. 1. 9. 1972, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ulica
Koroškega bataljona 5, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena
Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-211/01-8
Ob-57249
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana na podlagi 1. odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Majde Bratkovič, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Majdi Bratkovič, roj. 20. 7. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Kranerjeva ulica 14, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Ob-57250
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana na podlagi 1. odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Ranka Jovičića,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Ranku Jovičiću, roj. 23. 11. 1974, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Delavska ulica 12, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 204/01
Ob-57321
Republika Slovenija, Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek za upravne notranje
zadeve izdaja na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00) ter pooblastila načelnice
Upravne enote Radlje ob Dravi, št. 031-2/97
z dne 15. 9. 1997, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Nade Tomašič, roj. 21. 5. 1950 v Mariboru,
katere prebivališče je neznano, sklep:
1. Nadi Tomašič, roj. 21. 5. 1950 v
Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem Podvelka 15, sedaj neznanega prebivališča in nima pooblaščenca, se postavi
začasni zastopnik zaradi izvedbe upravnega
postopka ugotavljanja njenega dejanskega
stalnega prebivališča.
2. Za začasnega zastopnika se postavi
Marija Švajger, delavka Upravne enote Radlje ob Dravi.
3. Začasni zastopnik sodeluje samo v
postopku iz 1. točke tega sklepa in v dejanjih za katera je postavljen ter ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
4. Začasni zastopnik zastopa Nado Tomašič le toliko časa, dokler so podani razlo-
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gi za to oziroma dokler v postopku ne nastopi stranka sama, njen pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik.
Št. 2/05-11-211/01-7
Ob-57422
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/2000) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Antona Sušnika, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
Za začasnega zastopnika stranki Antonu
Sušniku, roj. 26. 5. 1935, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Jamova
cesta 70, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka
Upravne enote Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Ob-57097
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
nova Pravila o organiziranosti in delovanju
Sindikata družbe Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3. Sedež sindikata je v Naklem, Cesta
na Okroglo 3.
Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata družbe Živila Kranj so z dnem izdaje te
odločbe, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 88 pri Upravni enoti Kranj.
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56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
priglašena koncentracija družb Mlinotest
Živilska industrija d.d., Tovarniška 14,
Ajdovščina, in Kruh Koper d.o.o., Pekarstvo in slaščičarstvo, Ulica 15. maja 12,
Koper, ni podrejena določbam Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence, saj
ne presega pragov po prvem odstavku 12.
člena, ki določata obveznost priglasitve koncentracije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3072-3/01-21
Ob-57423
Urad RS za varstvo konkurence je
19. 10. 2001 glede sporazuma o sodelovanju pri skupnem nakupu električne energije med podjetji Elektro Celje, Vrunčeva
2a, Celje, Elektro Gorenjska, Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, Elektro Ljubljana,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, Elektro
Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor in
Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22,
Nova Gorica, sprejel odločbo, v kateri je
odločil, kot sledi iz izreka:
1. Podjetja Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in
Elektro Primorska, so kršila 5. člen ZPOmK,
ker so se v Pismu o nameri glede poslovnega sodelovanja med navedenimi podjetji
sporazumela o bistvenih nalogah, katerih
namen je doseči skupen nakup električne
energije na cenovno najbolj ugoden način.
2. Sporazum iz prve točke izreka je ničen.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Popravek

Št. 028-10/2001
Ob-57186
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, z dnem 17. 10.
2001 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Pravila Organizacije sindikata Generalnega sekretariata Vlade RS” in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 273, za sindikat
z imenom: Organizacija sindikata Generalnega sekretariata Vlade RS,
kratico: /,
matično številko: 1160001 in
sedežem: Gregorčičeva 20, Ljubljana.

Ob-57409
V obvestilu o predložitvi delitvenega načrta družbe Triglav Steber II, PID, d.d., Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 19. 10. 2001 se datum sklica
pravilno glasi 27. 11. 2001.
Triglav steber II, PID, d.d.
direktor družbe
Ob-57325
Na podlagi prvega odstavka 533. člena
Zakona o gospodarskih družbah Maksima
1 d.d., pooblaščena investicijska družba,
obvešča,

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-33/01-5
Ob-57136
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 16. 3. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.

da je dne 23. 10. 2001 Okrožnemu sodišču v Ljubljani posredovala delitveni načrt
Maksime 1 d.d. – prenosne družbe, na podlagi katerega naj bi delničarji na skupščini
dne 28. novembra 2001 odločali o razdelitvi družbe na tri nove pravne subjekte: Maksimo Holding d.d., ID maksimo d.d. in PID
Maksimo d.d.
Družba opozarja delničarje prenosne
družbe na njihove pravice iz drugega odstavka 533.f člena, in sicer:
– da lahko v času, določenem v objavi
sklica za skupščino, na sedežu Maksime 1

d.d., Trg republike 3, Ljubljana, vpogledajo
v sledečo dokumentacijo v zvezi z delitvijo:
delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri leta; zaključno poročilo
prenosne družbe z obvestilom o reviziji; poročilo uprave o delitvi; poročilo o reviziji delitve; poročilo nadzornega sveta;
– da lahko zahtevajo brezplačen prepis
listin iz predhodne alinee.
Uprava družbe bo v skladu s šestim odstavkom 533f. člena na zasedanju skupščine, ki bo potekalo 28. novembra 2001,
delničarjem:
– predložila vse listine iz drugega odstavka 533f. člena, ki so našteti v prvi alinei
te objave,
– uvodoma ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta,
– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Družba opozarja upnike na njihovo pravico iz petega odstavka 533.f člena, da lahko
zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
LB Maksima, d.o.o.
direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-57227
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje,
da nas je družba Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12, obvestila z dopisom dne 16. 10. 2001, da je
pridobila 50.786 navadnih imenskih delnic
družbe ali 8,91% delnic družbe Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in opreme d.d., ki ji zagotavljajo glasovalno pravico.
Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Ob-57225
V objavi sklica 6. redne skupščine Investbiro Koper, d.d., objavljeni v Uradnem listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001, se
predlog dnevnega reda pod 2. točko pravilno glasi:
Za nemoten potek skupščine se imenujejo:
– predsednik skupščine Vasja Kajfež,
– verifikacijska komisija v sestavi:
– Jelka Sikošek, predsednica,
– Dušanka Gojtan in Vida Vuga, članici.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje Dravo Ferligoj.
Investbiro Koper, d.d.
Ob-57450
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja
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Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 9, sklicujem
4. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v četrtek, 29. novembra 2001 ob
12. uri, v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska cesta 9/I.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
a) za predsednico skupščine se izvoli
Tatjano Jeraj,
b) za zapisnikarko se izvoli Mileno Naglič,
c) izvolita se dve preštevalki glasov: Staša Kastelic in Mojca Samotorčan,
č) ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory,
d) ugotovi se sklepčnost skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve družbene
pogodbe.
Predlog sklepa: besedilo drugega odstavka pod drugič 10. člena Družbene pogodbe družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., se za besedami:
»Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:« besedilo spremeni in dopolni z naslednjimi alinejami:
»– državljanstvo Republike Slovenije,
– visokošolska izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali
vodstvenih nalogah,
– poznavanje organiziranosti in delovanja državnih institucij,
– poznavanje problematike izdajanja uradnega glasila Republike Slovenije,
– usposobljenost za organiziranje in koordiniranje rednega in pravočasnega izhajanja Uradnega lista Republike Slovenije in
registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem glasilu,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– kandidat ne sme biti poslanec Državnega zbora RS ali funkcionar politične stranke.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja
javnega podjetja (največ pet tipkanih strani).«
4. Letni načrt poslovanja in plan razvoja
družbe za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) sprejme se letni načrt poslovanja in
plan razvoja družbe za leto 2002,
b) večinski lastnik naj v državnem proračunu zagotovi sredstva za pokritje izpada
prihodka podjetja, nastalega zaradi zahteve
vlade po brezplačnih oblikah dostopa do
vsebin Uradnega lista RS.
5. Stališča in predlogi nadzornega sveta
o nekaterih razvojnih vprašanjih javnega
podjetja.
Predlog sklepa:
a) skupščina podpira stališča in predloge nadzornega sveta,
b) direktor javnega podjetja naj do
15. 12. 2001 oblikuje delovno skupino za
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realizacijo stališč in predlogov nadzornega
sveta. V delovni skupini morajo biti predstavniki vseh družbenikov.
6. Letno poročilo za leto 2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000 skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
7. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček, ustvarjen v poslovnem
letu 2000 v višini 17,191.853,94 SIT, ostane v celoti nerazporejen;
b) revaloriziran nerazporejen dobiček iz
leta 1999 v višini 81,837.642,22 SIT ostane v celoti nerazporejen.
8. Določitev revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 se določi Revizijska družba Podboršek d.o.o. Ljubljana.
9. Določitev cen za leto 2002.
Predlog sklepa:
a) naročnina na tiskano izdajo Uradnega
lista RS za leto 2002 je 22.000 SIT (brez
DDV);
b) naročnina na on-line izdajo Uradnega
lista RS za leto 2002 je 17.000 SIT (brez
DDV);
c) naročnina na on line izdajo Uradnega
lista RS za leto 2002 z arhivom je 23.000
SIT (brez DDV);
č) cene objav na stran uradnega lista se
povečajo za 10% (brez DDV).
10. Imenovanje direktorja.
Predlog sklepa:
a) za direktorico Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o., se za
štiriletno mandatno obdobje imenuje Helena Leskovic,
b) za direktorico Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., se za štiriletno mandatno obdobje imenuje Erika Trojar.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do ponedeljka, 26. novembra 2001,
v tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom
seje, ko bodo s podpisom na seznamu prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od 11. do 13. ure, od 9. novembra
2001 do dneva seje skupščine.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktor
Marko Polutnik, univ. dipl. prav.
Preklic
Ob-57410
Direktor družbe Triglav steber II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, preklicuje sklic skupščine
sklicane na dan 19. 11. 2001 ob 15. uri v
konferenčni dvorani Hotela Austrotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.
Direktor družbe Triglav steber II, pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in točke 9.3. Statuta družbe sklicuje
skupščino delničarjev
Triglav steber II, pooblaščene
investicijske družbe, d.d.,
ki bo dne 27. 11. 2001 ob 15. uri v
sejni sobi Pošte Slovenije d.o.o., Čopova
11, Ljubljana
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine na predlog uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Stojan Tramte.
2. Za preštevalce glasov se imenujeta
Živa Job in Igor Kotnik.
3. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Delitev družbe na predlog uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave
delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu delitve skupščina sprejme sklep o delitvi pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber II, d.d., kot sledi:
2.1. Opravi se delitev pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber II, d.d. v
skladu z delitvenim načrtom z dne 31. 7.
2001, ki je sestavni del tega sklepa.
2.2. Delitev se opravi kot oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber, d.d. tako,
da pooblaščena investicijska družba Triglav
Steber II, d.d. prenese del svojega premoženja, določenega v delitvenem načrtu na
novo družbo - pooblaščeno investicijsko
družbo Triglav Steber, d.d.
2.3. Zaradi oddelitve se ustanovi nova družba – pooblaščena investicijska družba Triglav Steber, d.d. in sprejme njen statut z vsebino, določeno v Prilogi 1 delitvenega načrta.
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Značilnosti nove družbe:
Firma nove družbe: Triglav Steber, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: Triglav Steber, PID, d.d.
Sedež: Slovenska 54, Ljubljana.
Dejavnost: J/65.23 Drugo finančno posredništvo,
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
K/74.15 Upravljanje holding družb.
Izhodiščni
osnovni
kapital
13.179,329.100 SIT.
2.4. Delničarjem pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber II, d.d., ki bodo
zadnji dan osemdnevnega roka, šteto od vpisa delitve v sodni register, vpisani v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki delnic pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber II, d.d. se zamenjajo delnice prenosne družbe pooblaščene
investicijske družbe Triglav Steber II, d.d. za
delnice nove družbe pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber, d.d. z lastnostmi
in po menjalnem razmerju, določenem v 4.
poglavju delitvenega načrta.
2.5. Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni kapital pooblaščene investicijske družbe
Triglav Steber II, d.d. zmanjša za izhodiščno višino 13.179,329.100 SIT (na izhodiščno višino 6.361,926.000 SIT). Zmanjšanje se opravi z umikom delnic, ki bodo
zaradi delitve zamenjane za delnice novo
ustanovljene družbe - pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber, d.d.
2.6. Končna višina zmanjšanja osnovnega kapitala iz točke 2.5. tega sklepa je enaka dejanskemu številu delnic, ki bodo zaradi delitve zamenjane za delnice novo ustanovljene družbe - pooblaščene investicijske
družbe Triglav Steber II, d.d. in nato umaknjene v skladu z menjalnim razmerjem in
algoritmom zaokroženja, določenem v 4.
poglavju delitvenega načrta iz 2.1. točke
tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zneskom teh delnic.
2.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
delitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
3. Preoblikovanje družbe v redno delniško družbo na predlog uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ugotavlja, da so po oddelitvi izpolnjeni pogoji za preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe Triglav Steber II, d.d., zato se pooblaščena investicijska družba Triglav Steber II, d.d. preoblikuje
v redno delniško družbo, kot sledi;
– Spremeni se firma, tako da se glasi:
Triglav finančna družba, d.d.;
– Spremeni se skrajšana firma, tako da
se glasi: Triglav finančna družba, d.d.;
– Sedež: Ljubljana;
– Naslov: Slovenska 54;
– Dejavnost se spremeni tako, da se
dosedanje dejavnosti črtajo in vpišejo nove
dejavnosti: 65.210 Finančni zakup (leasing), 65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n., 67.130 Pomožne dejavnosti, pove-
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zane s finančnim posredništvom, 70.100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, 70.120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70.200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje, 74.150
Dejavnost holdingov, 74.400 Oglaševanje,
74.830 Tajniška dela in prevajanje, 74.840
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
– Izhodiščni
osnovni
kapital:
6.361,926.000 SIT.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predloženem besedilu, ki
je sestavni del sklepa.
3.2. Zaradi spremembe nominalnega zneska delnic se delnice združijo tako, da vsak
delničar za deset delnic s prejšnjim nominalnim zneskom 100 SIT prejme eno delnico z
novim nominalnim zneskom 1.000 SIT.
3.3. Združitev delnic iz 3.2. točke tega
sklepa se opravi na presečni dan iz 2.4.
točke sklepa o delitvi takoj po razveljavitvi
delnic, ki bodo umaknjene zaradi izvedbe
oddelitve po 2.5. in 2.6. točki sklepa o
delitvi.
4. Imenovanje revizorja in članov nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina imenuje družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana kot revizorja
obeh družb za prvo poslovno leto po oddelitvi.
4.2. Skupščina imenuje člane nadzornega sveta družbe Triglav Steber, pooblaščena investicijska družba, d.d. z mandatom 4.
let: dr. Metka Tekavčič, Martin Albert Žagar, Miha Šter, Jože Hozjan, Adolf Zupan,
Alenka Iskra.
4.3. Skupščina imenuje člane nadzornega sveta družbe Triglav finančna družba,
d.d. z mandatom 4. let: Nadežda Klemenčič, Mirko Ukmar, Janko Kastelic.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z delitvenim načrtom, letnimi poročili prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, zaključnim poročilom prenosne družbe, vmesno bilanco stanja družbe, poročilom uprave o delitvi, poročilom o reviziji delitve, poročilom nadzornega sveta o pregledu delitve, statut, predlagane spremembe ter dopolnitve statuta
družbe so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
8.5. statuta družbe pisno prijavijo družbi
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Družba bo upoštevala prijave, ki bodo prispele na sedež družbe do vključno 23. 11.
2001.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.
Delničarje in njihove zastopnike oziroma
pooblaščence prosimo, da prevzamejo glasovnice uro pred zasedanjem.
Triglav steber II, PID, d.d
direktor družbe

Ob-57138
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks uprava in nadzorni svet sklicujeta
8. skupščino
družbe Oniks d.d. Jesenice, Spodnji
Plavž 6,
ki bo v torek, 27. novembra 2001 ob
12. uri, v prostorih sejne sobe družbe Oniks, Jesenice, Spodnji Plavž 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Tomaž Ramuš, za preštevalki glasov in zapisnik Marina Gabrovšek in
Jožica Klinar.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Svetina.
2. Obravnava letnega poročila družbe
Oniks d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe Oniks, d.d.
Jesenice za leto 2000 skupaj z revizijskim
poročilom.
3. Delitev čistega dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 družbe Oniks d.d. v višini
202,518.000 SIT se ne razdeli in ostane
kot nerazporejen dobiček poslovnega leta.
Iz nerazporejenega dobička leta 1997 in
1998 in pripadajoče revalorizacije se razdeli 58,448.250 SIT, in sicer:
– za dividende 58,448.250 SIT.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2001.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi določila točke
Tretjič/š statuta družbe Oniks d.d. Jesenice
se osnovni kapital družbe zmanjša na podlagi umika lastnih delnic tako, da se sedanji
osnovni kapital v višini 435,895.000 SIT
zmanjša za 46,240.000 SIT in znaša novi
osnovni kapital družbe 389,655.000 SIT.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala:
osnovni kapital družbe se zmanjšuje, ker je
po mnenju večinskih lastnikov osnovnega
kapitala v družbi preveč glede na ciljnost
podjetja. Ker kapitala ni mogoče dovolj učinkovito izkoriščati, se izvede umik lastnih delnic po postopku o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom lastnih delnic.
Način zmanjšanja osnovnega kapitala:
skupščina družbe Oniks d.d. Jesenice pooblašča upravo družbe, da izvede umik
46.240 lastnih delnic družbe. Umik delnic v
revalorizirani vrednosti 240,852.524 SIT na
dan 30. 9. 2001 se izvede v breme osnovnega kapitala v znesku 46,240.000 SIT in v
breme revalorizacije osnovnega kapitala v
znesku 194,612.524 SIT.
Uprava družbe je pooblaščena, da v delniški knjigi, v kateri se vodijo nematerializirane
delnice, izvede sklep skupščine s postopkom
zmanjšanja nominalnega zneska delnic.
Vpis zmanjšanja v sodni register: s prijavo in vpisom sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register je
osnovni kapital zmanjšan.
5. Sprememba statuta družbe Oniks d.d.
Jesenice.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic se spremeni točka Tretjič/a statuta
tako, da se prvi odstavek glasi:
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a) Osnovni kapital družbe znaša
389.655 tisoč SIT in je razdeljen na
389.655 navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
6. Čistopis statuta družbe Oniks d.d. Jesenice.
Predlog sklepa: v posledici sprememb
statuta družbe Oniks d.d. Jesenice, skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da
sprejme prečiščeno besedilo statuta.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko hišo IN revizija za pregled poslovanja
družbe Oniks d.d., njenih odvisnih družb ter
konsolidirane bilance za leto 2001.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Oniks d.d., Jesenice, v sobi št. 5,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen, če ne bodo v nasprotju z določili drugega in tretjega odstavka
288. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike prosimo, da zaradi predhodnih organizacijskih in tehničnih priprav skupščine
upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen pod točko 4
in 5, kjer se sklep sprejme s 3/4 večino
oddanih glasov.
Pravico do glasovanja imajo delničarji
oziroma pooblaščenci, evidentirani na zadnjem izpisu delniške knjige na KDD pred
skupščino.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks, d.d.
uprava družbe
Ob-57139
Na podlagi določil točke 7.6, 7.7. in
7.10. Statuta delniške družbe Les, trgovina
in storitve d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
VI. sejo skupščine
delniške družbe Les, trgovina in
storitve d.d.,
ki bo v sredo, 29. novembra 2001, na
sedežu družbe Rogozniška 4 na Ptuju, s
pričetkom ob 9. uri.
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Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, sprejem dnevnega reda in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočo skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in preštevalki glasov Silva Cajnko in
Marta Pignar. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Šömen.
2. Obravnava in sprejem predloga poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila so tudi računovodski
izkazi družbe in pozitivno mnenje revizorja k
računovodskim izkazom družbe.
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 2000 v
višini 8,533.626,59 SIT pokrije v višini
1,188.688 SIT iz revalorizacijskega popravka rezerv, v višini 1,266.796 SIT iz drugih
rezerv in 6,078.142,59 SIT iz zakonskih
rezerv.
5. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa 5.1.: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme sklep, da se osnovni kapital družbe iz sedanjih 46,643.000 SIT poveča na
114,143.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvrši z izdajo 67.500 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Prodajna cena ene delnice v
postopku povečanja kapitala znaša 1.000
SIT.
Skupna vrednost celotne izdaje delnic
po tem sklepu je 67,500.000 SIT. Emisijski
znesek je enak nominalnemu znesku delnic.
Predlog sklepa 5.2.: preostali dosedanji
delničarji se odpovedujejo prednostni pravici vpisa delnic v postopku povečanja kapitala iz sklepa št. 5.1. v korist novega delničarja družbe Benson Holdings ApS, Strand Boulevarden 122, 2100 Kopenhagen 0, Danska.
Predlog sklepa 5.3.: povečanje osnovnega kapitala in vplačilo novih delnic se izvrši z denarnim vplačilom v višini 67,500.000
SIT, in sicer ga izvrši družba Benson Holdings ApS, Strand Boulevarden 122, 2100
Kopenhagen 0, Danska, ki ima prednostno
pravico do vplačila delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala v skladu s sprejetim sklepom 5.2.
Vplačilo novo izdanih delnic bo izvršeno
najpozneje v roku 30 dni od dneva sprejetja
sklepa o povečanju osnovnega kapitala na
skupščini. Delnice nove izdaje po tem sklepu imajo enake lastnosti in dajejo imetniku
enake pravice kot delnice prve izdaje.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Na-

log za vpis bo družba izdala najpozneje v
roku 15 dni po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register. Izdaja
delnic se objavi v Uradnem listu RS.
Predlog sklepa 5.4.: skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da po izvršenem
povečanju kapitala izvrši spremembo statuta družbe v skladu s povečanjem osnovnega kapitala, in sicer v točki 3.1. tretjega
poglavja osnovni kapital.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska družba ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe, določene v predlogih sklepov št.
7.1 do 7.12.
8. Predlog sprememb v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetimi
spremembami statuta pod točko 7. se za
člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev z dnem izvedbe registracije sprememb statuta imenujeta Zvonko Matijaš in
Mišo Škrbič. Svet delavcev bo v skladu z
določili poslovnika o delu sveta delavcev
imenoval svojega dodatnega člana v nadzorni svet družbe in o tem seznanil skupščino.
Člani nadzornega sveta družbe, ki bodo
imenovani skladno z izvršenimi spremembami statuta, so imenovani za mandatno dobo 4 let s tem, da njihov mandat prične z
dnem izvedbe registracije sprememb statuta družbe.
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 uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe Les d.o.o. na Ptuju,
Rogozniška 4 in ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po ob-
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javi 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 besedilom predloga sprememb in
dopolnitev statuta je na vpogled delničarjem na sedežu uprave družbe pri Živani
Breznik na Ptuju, Rogozniška 4, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Les, trgovina in storitve d.d.
uprava – direktor
Danilo Goričan
Št. 494
Ob-57140
Na podlagi točke X. statuta delniške družbe INTES Mlin in testenine d.d. Maribor,
Meljska cesta 19, vabi uprava družbe delničarje na sejo
skupščine
družbe INTES Mlin in testenine d.d.
Maribor,
ki bo v petek, 30. 11. 2001, s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi družbe, na Meljski cesti 19 v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
»za predsednika skupščine se imenuje Silvo
Kovačič, za predsednika verifikacijske komisije se imenuje Martič Dušan, za preštevalca
glasov pa Šemrov Jan in Novak Marija.
Notar na skupščini bo Stanislav Bohinc.«
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: »za revizorja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje revizijska družba Ripro d.o.o. Velenje.«
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: »skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2000 z mnenjem revizorja.«
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
»izguba iz poslovnega leta 2000, ki znaša
63,308.250,88 SIT, se pokrije iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala«.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: »razreši
se članica nadzornega sveta Simona Razbornik-Škofič. Za člana nadzornega sveta
se imenuje Rudolf Kajtner.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta, se sprejme naslednji sklep:
»sprejmejo se spremembe statuta družbe v
predlaganem besedilu«.
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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, s priporočeno pošiljko napovejo na sedežu družbe. Pooblastilo pooblaščencem mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovnik od 9. do
12. ure.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 12. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
INTES Mlin in testenine, d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-57141
Uprava družbe na podlagi 34. člena Statuta družbe in drugega odstavka 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe Stilles d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v sredo, 28. 11.2001 ob 12.30,
na sedežu družbe na Savski cesti 13 v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ernestl, za preštevalca
glasov pa se določitaTatjana Šeško in Matjaž Starič. Skupščini prisostvuje notar Alojz
Vidic.
2. Sprejem letnega poročila uprave za
leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave o poslovanju družbe Stilles d.d.
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v višini 855.000 SIT se uporabi za
pokrivanje izgube iz preteklih let.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2001 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska hiša Abeceda, revizijska
družba d.o.o., Celje.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: izvede se povečanje
osnovnega kapitala družbe za 153,432.000
SIT z izdajo 153.432 navadnih imenskih
delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT.
Novo izdane delnice bodo vplačane s
stvarnim vložkom Slovenske razvojne družbe, Dunajska 160, Ljubljana, ki vlaga terjatev v višini 161,103.680 SIT in za vloženo

terjatev vpiše 153.432 navadnih imenskih
delnic po nominalni vrednosti 1.000 SIT in
prodajni ceni 1.050 SIT za delnico. Razlika
med skupno vrednostjo terjatve in skupno
nominalno vrednostjo novo izdanih delnic
se knjiži kot presežek kapitala.
Pri povečanju osnovnega kapitala se v
celoti izključijo prednostne pravice ostalih delničarjev do vpisa in nakupa novih
delnic.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 10. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
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
kapitala.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depotne družbe na dan 19. 11. 2001.
Stilles, d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica
uprava:
Aleksander Hatlak
Ob-57172
Uprava družbe Gopharm d.d. Nova Gorica., sklicuje
sejo skupščine,
ki bo v soboto, 24. 11. 2001 ob 17. uri,
v konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva 7 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolijo se organi skupščine, in sicer:
– za predsednico skupščine Martina
Klanjšček,
– za preštevalki glasov: Tjaša Martinuč in Metka Prinčič,
– skupščini prisostvuje vabljeni notar
Edvard Sivec.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila z revizijskim poročilom o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo z revizijskim poročilom o poslovanju družbe Gopharm, d.d. Nova Gorica, za leto
2000 v vsebini, kot ga je predlagala uprava
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ostane ugotovljen dobiček v znesku
24,589.096,36 SIT nerazporejen.
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4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan
spremenjen statut po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se za
revizorja družbe za poslovno leto 2001 imenuje reviziska hiša Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajka cesta 111.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe Gopharm d.d. Nova
Gorica; ter najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno, s priporočeno pošiljko, prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo. Pooblastila morajo biti pisna in dostavljena družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.Ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja morajo biti shranjena na sedežu
družbe.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, ter naslov poblastitelja in pooblaščenca, kraj in datume ter podpis pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še s kopijo pooblastila.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost na skupščini.
Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.
Gradivo s predlogi sklepov k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 26. 10. 2001 dalje, na sedežu družbe Gopharm d.d. Nova Gorica,
vsak delavnik od 8. do 12. ure. Na zasedanju skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh točkah glasuje z dvigom rok. Vsaka delnica šteje en
glas. Sklepi pa se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov razen pri točki 2. in
3., kjer je potrebna 2/3 večina.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog k posamezni točki dnevnega reda, na sedež družbe Gopharm d.d. Nova Gorica.
Gopharm d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-57214
V skladu s Statutom delniške družbe IMP
TEN, d.d. in določili Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino
delniške družbe IMP TEN, d.d.,
ki bo v torek 27. 11. 2001 ob 11. uri na
sedežu družbe IMP TEN, d.d., Vojkova 58,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala, izvolitev
predsedujočega skupščine, določitev preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu sklicatelja skupščine.
2. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.
Predlog sklepa: z dnem 27. 11. 2001
se odpokliče članica nadzornega sveta Janja Fink in se imenuje nova članica nadzornega sveta Nevenka Kohlenbrand, rojena
10. 8. 1955, ki nastopi funkcijo z dnem
27. 11. 2001.
3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Popolno gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna ob določeni uri, bo ponovno zasedala istega dne v
istih prostorih z enakim dnevnim redom ob
12. uri.
IMP TEN, d.d.
direktor
Vladimir Palčec

ve na sedežu družbe vsak delovnik med 9.
in 14. uro, v času od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovo zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na zasedanje eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, po ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Gardenia Ars florae, d.d.
Gorazd Račič
direktor

Št. 3
Ob-57217
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gardenia Ars florae, d.d., uprava sklicuje

Ob-57222
Na podlagi 24. člena Statuta Commerce
d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe Gardenia Ars florae, d.d.,
Ljubljana, Trg MDB 4,
ki bo 28. 11. 2001 ob 14. uri, na sedežu uprave, v Ljubljani, Trg MDB 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo se izvoli Branko Neffat.
Za preštevalce glasov se izvoli Nino Pajntar in Alenko Potočnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog uprave: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
3. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog uprave je: ugotovi se, da na
podlagi odstopne izjave 28. 11. 2001 preneha članstvo v nadzornem svetu Danijelu
Omahnu.
Za novega člana se imenuje Lojze Boh.
Štiriletni mandat mu začne teči 29. 11. 2001.
4. Imenovanje revozirja za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje Constantia MT&D, Ljubljana, Vilharjeva 27.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov delničarjem je na voljo v tajništvu upra-

6. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v četrtek, 29. novembra 2001 ob
14. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6, v Galeriji Commerce.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja in izvolitev predsednika in preštevalca glasov.
Uprava – direktor družbe otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Simon Jeglič.
Za preštevalca glasov se izvolita: Darja
Štembal in Igor Vuk.
2. Imenovanje nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi prenehanja mandata z dnem 2. 12. 2001 razreši
člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: dr. Blaža Vodopivca in Marijo Frelih,
univ. dipl. ek.
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: Jožeta
Zagorca in Tanjo Petročnik, za naslednje
mandatno obdobje od 2. 12. 2001 naprej.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev izvolil člana predstavnika delavcev v
nadzorni svet: Franca Ivančiča, za mandatno obdobje od 27. 11. 2001 naprej.
3. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: članom nadzornega sveta se določi sejnina, v tolarski pro-
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tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila, v neto znesku 600
DEM za predsednika in 500 DEM za člana.
4. Posebna revizija vodenja in poslovanja družbe.
Na zahtevo delničarjev Arkada Ena, d.d.,
Arkada Dva, d.d., Arkada Tri, d.d., vsi Dunajska 156, Ljubljana, se sprejme naslednji
sklep: na predlog manjšine delničarjev se
na podlagi prvega odstavka 67. člena Zakona o prevzemih in skladno z določili ZGD,
imenuje družbo Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana, za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih
poslov družbe v letih od 1990 do dneva
sklica skupščine in sicer s posebnim poudarkom na preveri pravnih poslov:
1. sklenjenih z družbo Start – Svetovalna hiša podjetje za poslovno, ekonomsko in
finančno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Jadranska 18, Ljubljana, oziroma njenim direktorjem Stanislavom Droljcem osebno oziroma preko druge pravne osebe, katere zastopnik ali družbenik/delničar je imenovana
oseba;
2. sklenjenih z družbo Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg Republike 2, Ljubljana;
3. sklenjenih z drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, s katerimi je družba Commerce, d.d., Ljubljana v posojilnem ali upniškem razmerju, ki ne izvira iz rednega poslovanja, oziroma ima sklenjene pogodbe o
depozitu;
4. sklenjenih za nakup vrednostnih papirjev, s posebnim poudarkom na ustvarjanju možnosti za nakup delnic s strani posameznih delničarjev. Pri preveritvi se upoštevajo tudi opcijski in drugi terminski posli v
zvezi s pridobivanjem delnic.
Stroške te posebne revizije plača družba Commerce, d.d., Ljubljana.
Obrazložitev
Manjšinski delničarji, pobudniki sklica izredne skupščine, ocenjujejo da obstaja utemeljen sum, da je prišlo pri poslovanju družbe do sklepanja škodljivih pogodb za poslovno svetovanje, ki ni imelo utemeljenega
razloga; da je uprava med drugim posredno
financirala odkup delnic družbe; da je uprava z delničarjem Nova Ljubljanska banka,
d.d. sklenila pogodbe o depozitu sredstev,
ki so glede na njihovo nizko donosnost poslovno gledano favoriziranje posameznega
delničarja – Nove Ljubljanske banke.
Zaradi neprimernega ravnanja uprave je
prišlo do oškodovanja družbe in s tem vseh
njenih delničarjev.
Manjšinski delničarji zato predlagajo imenovanje posebnega revizorja, kot je navedeno v predlogu tega sklepa.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v pisarni št. 424, od sklica skupščine dalje,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 26.
11. 2001, oziroma njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Galerija Commerce bo v ta namen odprta pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni udeleženci z identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost
ter prevzamejo ustrezno gradivo.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30, v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Commerce d.d.
direktor Jože Kaplan
Ob-57203
Na podlagi določila 7.3 točke statuta delniške družbe Belvedere, hotelsko in turistično podjetje d.d., s sedežem v Izoli, Veliki trg 11, ter v skladu z določili ZGD, uprava
družbe sklicuje
5. redno sejo
delniške družbe Belvedere d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 11. 2001 ob
14. uri, na sedežu družbe v Hotelu Marina v
Izoli, Veliki trg 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Radovan Šuc,
– za preštevalki glasov se imenujeta Tatjana Peterlin in Nevena Stankov,
– za sestavo notarskega zapisnika se določi notarko Mojco Tavčar Pasar.
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 delniške družbe.
Predlog sklepa:
– čisti dobiček za poslovno leto 2000 v
višini 12,976.095 SIT ostane nerazporejen,
– del nerazporejenega dobička iz prejšnjih let v višini 35,988.456 SIT, se nameni
za izplačilo dividend v znesku 5,597.800
SIT oziroma 130 SIT bruto na eno delnico,
del v znesku 30,390.656 SIT pa ostane
nerazporejen,
– dividende se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan skupščine, v
20 dnevih po sprejetju sklepa.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.
Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
2001 se imenuje revizijsko hišo Euro – In &
Partners, revizija in svetovanje d.o.o., Škofja Loka.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
zaradi poteka mandata dosedanjemu članu
nadzornega sveta in seznanitev o izvolitvi
predstavnika zaposlenih v nadzorni svet.

Predlog sklepa: skupščina za člana nadzornega sveta ponovno imenuje Vlada Pahorja.
Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za ponedeljek, 26. novembra
2001, začetkom ob 14. uri. Če ob prvem
sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan ob 15. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
uradnim začetkom do začetka seje skupščine. Glasovnice se bodo delile udeleženim
delničarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do začetka seje skupščine pod spodaj
navedenimi pogoji.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: 5.
redne seje skupščine delniške družbe Belvedere d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi
(KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali več
delničarjev) vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na sedež družbe najmanj 3 dni pred
pričetkom skupščine, pri čemer se šteje
dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo in sedež delničarja, ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika ter ime
in priimek pooblaščenca. Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora
pooblastilo izpolniti zakoniti zastopnik, mati
ali oče. V primeru skrbništva je to skrbnik
ob predložitvi pisne privolitve pristojnega
Centra za socialno delo.
Gradiva: gradiva in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda ter predlog sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe bodo na vpogled na sedežu družbe, v Hotelu Marina v Izoli, Veliki trg 11, v
času od 26. oktobra 2001, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, po telefonu št.
05/66-04-404, za dajanje podatkov je odgovorna uprava družbe.
Belvedere, d.d., Izola
uprava družbe:
Branko Seljak
Ob-57226
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d., na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in
na podlagi 10.4.2. točke Statuta pooblaščene investicijske družbe Krona Senior
d.d. Ljubljana, sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 11. 2001 ob 10. uri, v
sejni dvorani prostorov Mestne občine Ljubljana, izpostave Vič-Rudnik (bivša občina
Vič-Rudnik), Trg MDB 7, Ljubljana Vič Ru-
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dnik, 1111 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine Hvale Stanko in preštevalki glasov Mateja Puklek in Darja Oven Kolenc.
Seji prisostvuje notarka Nada Kumar.
3. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 2000 z revidiranimi
finančnimi izkazi in mnenjem nadzornega
sveta družbe po predlogu uprave.
4. Pokrivanje izgub za leto 2000.
Predlog sklepa: nepokrita izguba izkazana
z zaključnim računom za leto 2000 v nominalnem znesku 2.603,105.492,10 SIT se pokrije iz revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala. Hkrati se v breme revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala pokriva tudi pripadajoča revalorizacija izgube, oblikovana po
stanju na dan sprejema tega sklepa.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
25. 11. 2001. Skladno s točko 10.1. Statuta Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d., število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10
dni pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, med
10. in 12. uro.
PID Krona Senior d.d.
direktor
Jože Tepina
Ob-57314
Uprava družbe TBJ, tehnični biro Jesenice, d.d., v skladu z 283. členom ZGD in
7. členom statuta d.d. sklicuje
3. sejo skupščine družbe
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d.,
Kidričeva 41, Jesenice,
ki bo v sredo, 28. 11. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe na Jesenicah, Kidričeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
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ščine imenuje Slavko Bregant, za preštevalki glasov se imenujeta Tadeja Zupančič in
Sonja Palovšnik. Skupščini bo prisostvovala
notarka Nada Svetina.
3. Seznanitev s poslovnimi rezultati družbe za poslovno leto 2000 ter 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 družbe o delitvi dobička družbe.
Predlog sklepa: za izplačilo dobička delničarjem se nameni ugotovljeni čisti dobiček za leto 2000 v višini 2,534.559 SIT,
kar predstavlja bruto dividendo v višini
51,37 SIT na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, ki bodo kot delničarji
vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana
na dan seje skupščine družbe in sicer v
roku 30 dni po sprejetju sklepa na skupščini družbe.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do ponedeljka, 26. 11. 2001.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim
redom, ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, d.d.
uprava družbe
Ob-57319
Na podlagi 30. člena Statuta delniške
družbe Kroj modna konfekcija, Škofja Loka, Kidričeva 81, uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
ki bo v četrtek, 29. 11. 2001 ob 12. uri,
v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c.
81, Škofja Loka.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se imenujejo organi skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Vojka Rebec,
– za preštevalki glasov se imenujeta Olga Rant in Sandra Košnik.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Erika Braniselj.
2. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: z
dnem 29. 11. 2001 se razreši član nadzornega sveta Žarko Krajnik in se kot član nadzornega sveta, za obdobje do izteka mandata sedanjemu nadzornemu svetu, imenuje Ilija Čurić.

Popolno gradivo za skupščino bo delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Škofji Loki, Kidričeva c. 81, vsak delovni dan
po objavi sklica skupščine, od 10. do
12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 13. uri
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Kroj modna konfekcija d.d.
Škofja Loka
uprava
Št. 221/01
Ob-57320
Na podlagi določil 25. točke statuta delniške družbe Glinek d.d., Škofljica in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
5. sejo skupščine
družbe Glinek d.d., Škofljica,
ki bo v sredo 28. 11. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Glinek 5 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Jožefa Ledererja, za preštevalca glasov pa Mojco Mršol
in Vinka Borštarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitinega mnenja nadzornega sveta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju za leto 2000.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep z naslednjim besedilom: čisti
dobiček poslovnega leta 2000 v višini
33,255.500,36 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih izjav se razrešita Lederer Jožeta - predsednika nadzornega sveta in Mizgur Igorja - člana
nadzornega sveta. Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev se izvolita Krajnik Rolando in Bjelobaba Dejan.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijsko družbo Constantia MT&D d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine vsak delovni dan od
10. do 14. ure v tajništvu družbe.
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Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne v istih
prostorih z istim dnevnim redom ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glinek d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Št. 210/2001
Ob-57322
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica uprava sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica
Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 27. 11.
2001 s pričetkom ob 13. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe
skupščine: predsednika skupščine, dva
preštevalca glasov in notarja za sestavo notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju podjetja za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju podjetja za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog glede uporabe dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta glede uporabe
dobička. Do dividende so upravičeni imetniki delnic, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan sprejetja tega sklepa.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse informacije se dobi pri Jožetu Kastelec na tel. 78-69-410 ali po faksu
78-69-411 od 7. do 15. ure vsak delavnik.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-57323
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe STT Strojegradnja Trbovlje, Voden-
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ska cesta 49, Trbovlje, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
12. redno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje
Trbovlje
ki bo v torek, dne 27. 11. 2001 ob 12.
uri na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska
cesta 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Malovrha, za preštevalce glasov se izvoli Draga Kališka, Franca
Ranzingerja in Marijo Razoršek. Skupščini
prisostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc
Rus.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z revizijskim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.
3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube za poslovano leto
2000 v predlagani obliki.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2001 se
na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odpoklica in
na podlagi odstopne izjave se razrešita člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev in imenujeta nova člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev po predlogu nadzornega sveta.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja tisti delničarji, ki imajo delnice družbe v lasti vsaj 3 dni pred posamezno sejo
skupščine in upravi družbe pisno priglasijo
svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred
posamezno sejo skupščine. Šteje se, da je
priglasitev pravočasna, če je pisna priglasitev vložena ali prispe na sedež družbe tretji
dan pred zasedanjem. Rok treh dni se v
obeh primerih računa tako, da se dan zasedanja skupščine ne všteva v rok.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 5. 11. 2001
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 in na
istem mestu. Pooblaščenci delničarjev so
dolžni do začetka zasedanja skupščine predložiti pooblastilo.
STT Strojegradnja d.d., Trbovlje
uprava družbe
nadzorni svet
Ob-57411
Na podlagi 31. člena statuta JP EGS - RI
d.d., uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
5. skupščino
delniške družbe Javnega podjetja
Elektrogospodarstvo Slovenije-razvoj in
inženiring,
ki bo predvidoma 7. 12. 2001 ob 10.
uri na sedežu družbe JP EGS-RI d.d. v veliki

sejni sobi v 3. nadstropju, Vetrinjska 2, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsedujočega skupščini se izvoli Nino Maletič, za
preštevalko glasov se izvoli Marjetka Zajec
in potrdi se notarja Stanislava Bohinca za
sestavljalca notarskega zapisnika.
2. Obravnava in sprejem pogodbe o pripojitvi JP EGS-RI d.d. k JP ELES, d.o.o.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina daje
pozitivno soglasje na pogodbo o pripojitvi
JP EGS-RI, d.d. k JP ELES, d.o.o. v predloženem besedilu.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik od
9. do 14. ure v času od objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
JP EGS-RI, d.d.
uprava
direktor Dragomir Peklar
Ob-57427
Direktor pooblaščene investicijske družbe Infond - Zlat, d.d., na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje
skupščino
Infond - Zlat, pooblaščene investicijske
družbe, d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, dne 26. 11.
2001, ob 13. uri v veliki dvorani druge klet-
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ne etaže Zavarovalnice Maribor, v Mariboru, Cankarjeva ulica 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Neveno Teo Gorjup in
za preštevalca glasov Richarda Petka in
Marka Lesarja.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za mandatno obdobje od dneva
sprejetja tega sklepa pa do vpisa razdelitve
Infond Zlat, d.d. v sodni register izvolijo za
člane nadzornega sveta Infond Zlat, d.d.:
– dr. Anton Hauc,
– Branko Šibakovski,
– Rado Snežič.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi družbi najmanj tri dni pred skupščino.
Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi, ki so po evidenci v delniški
knjigi v njegovi lasti na dan skupščine.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo delničarje in pooblaščence, da se zglasijo pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.
Infond – Zlat, d.d., Maribor
direktor
Marko Planinšec
predsednik nadzornega sveta
dr. Vito Bobek

Razširitev dnevnega reda
Ob-57316
Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Kocbekova cesta 30, Škofja vas, na podlagi
objave za sklic skupščine, katere dnevni
red je bil objavljen v petek, 19. 10. 2001, v
Uradnem listu RS, št. 82, na strani 6421,
objavlja
spremembe in dopolnitve dnevnega
reda skupščine,
ki bo v petek, 23. 11. 2001 ob 12. uri.
4. Dopolnitev in sprememba dejavnosti
delniške družbe Ljubečna Celje.
Predlog sklepa uprave: dopolni in spremeni se dejavnost delniške družbe Ljubečna Celje.
5. Spremembe Statuta delniške družbe
Ljubečna Celje.
Predlog sklepa uprave: sprejme se čistopis Statuta delniške družbe Ljubečna Celje.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic delniške družbe Ljubečna Celje.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovnega leta 2001 se imenuje revizijsko hišo Pricewaterhousecoopers iz Ljubljane.
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8. Izvolitev novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.
Skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev.
Ljubečna Celje, d.d.
uprava

Revizija, davčno in poslovno svetovanje
d.o.o., Dunajska c. 111, Ljubljana.
Corona d.d. Škofja Loka
uprava

Nasprotni predlog

Objave sodišč

Ob-57317
Na podlagi 288. člena Zakona o gospodarkih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98,
6/99 in 45/01) uprava družbe Corona, d.d.
na zahtevo delničarja Fori-Tinko d.o.o. Velenje objavlja
nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda
za 4. sejo skupščine družbe Corona, proizvodnja in trženje električnih in plinskih aparatov, d.d., Škofja Loka, Reteče 4, sklicane
za dne 7. 11. 2001 v Uradnem listu RS, št.
78 z dne 5. 10. 2001:
1. Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda: sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja, se glasi:
Letno poročilo za leto 2000 z mnenjem
revizorja se ne sprejme.
2. Predlog, da se pred 3. točko dnevnega reda uvrsti nova točka, ki se glasi: spremembe statuta delniške družbe.
Spremeni se 25. člen Statuta družbe, ki
se odslej glasi: »nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev s 3/4 večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega
sveta, ki ju izvoli svet delavcev.«
Dopolni se 26. člen Statuta družbe in
sicer v 2. odstavku tako, da se v 2. odstavku doda stavek, ki se glasi: »predsednik
nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarja, ki ima največje število delnic v strukturi osnovnega kapitala. Namestnik predsednika nadzornega sveta pa je vedno delničar, ki je na drugem mestu po številu delnic
v strukturi osnovnega kapitala družbe.«
Spremeni se 30. člen Statuta tako, da
se odslej glasi: »glasovanje nadzornega sveta poteka z 2/3 večino glasov, razen, če
zakon ali ta statut ne določata drugačne
večine.«
V 46. členu Statuta družbe se doda 4.
odstavek, ki se glasi: »uprava družbe je
upravičena do deleža dobička družbe. Višino in način realizacije izplačila dobička upravi, določa nadzorni svet s sklepom.«
3. Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega dnevnega reda: razrešitev članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, se
glasi:
Na podlagi pisnih odstopnih izjav skupščina razreši naslednje člane nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev: Moniko Rozman, Ksenijo Poljanec in Milana Matosa.
Skupščina izvoli dr. Tomaža Kmeclja, Milana Forštnerja in Mitjo Forštnerja za člane
nadzornega sveta predstavnike delničarjev
do konca mandatnega obdobja.
4. Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda: imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2001, se glasi: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001,
skupščina imenuje družbo Ernst & Young

Stečajni postopki
in likvidacije
St 36/2001-8
S-57098
Nad dolžnikom Voje, podjetje za proizvodnjo bombažnih tkanin, trgovino in gostinstvo d.o.o. Tržič, Predilniška cesta
18, se začne stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se določi Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 1.
2002 ob 13. uri v sobi 12 tukajšnjega sodišča.
Sklep o začetku postopka se vpiše v
sodni register, oklic se objavi na oglasni
deski sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 10. 2001
St 130/2001
S-57099
To sodišče je s sklepom St 130/2001
dne 15. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hranilno Kreditna služba
Trbovlje p.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina 12, matična št. 5413940.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivam, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivam, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. 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 4. 2. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
St 13/95-320
S-57100
Stečajni senat razpisuje narok za prisilno
poravnavo stečajnega dolžnika Kmetijstvo
Črnci p.o. - v stečaju, Črnci št. 2, ki bo
dne 8. 11. 2001 ob 13.30 v razpravni dvorani št. 9 tega sodišča.
Upniki stečajnega dolžnika, ki so vabljeni na narok, si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo v sobi št.
413/IV tega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 10. 2001
St 30/2001-8
S-57101
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/2001 z dne 15. 10. 2001 začelo in
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zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
DIA-G Jesenice d.o.o., podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in gostinstvo
in turizem Jesenice, Janeza Finžgarja
5, Jesenice.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 10. 2001
St 57/2001
S-57102
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
57/2001 dne 2. 10. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom JU-AN Podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., Podkraj 70, Hrastnik zaključilo stečajni postopek, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2001
St 28/2001
S-57103
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2001 sklep z dne 17. 10.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom Agrina Sadeks, Trgovska in proizvodna družba d.o.o., Spodnje Gorče 8, Braslovče,
matična št. 5772001, se začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Agrina Sadeks, Trgovska in proizvodna družba d.o.o., Spodnje Gorče 8, Braslovče, matična št.
5772001, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2001
St 47/2001
S-57104
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2001 sklep z dne 17. 10.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom Krasniqi Zenel s.p., Gradcom, Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, matična št. 1103067,
se začne in takoj zaključi, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Krasniqi Zenel s.p.,
Gradcom, Mestni trg 18, Slovenske Konjice, matična št. 1103067, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2001
St 30/2001
S-57105
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2001 sklep z dne 15. 10.
2001:
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Stečajni postopek nad dolžnikom Sanje
X, Podjetje za organiziranje zabavnih prireditev d.o.o., Gosposka 3, Celje, matična št. 5904773, se zaključi v skladu z dol.
čl. 99/II ZPPSL.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika Sanje X, Podjetje
za organiziranje zabavnih prireditev d.o.o.,
Gosposka 3, Celje, matična št. 5904773,
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2001
St 24/93
S-57107
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/93 sklep z dne 17. 10. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom LIP
Konjice, Poslovni inženiring p.o., Šolska
14, Slovenske Konjice, se zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika LIP Konjice, Poslovni inženiring p.o., Šolska 14, Slovenske
Konjice, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2001
St 104/2001-8
S-57107
To sodišče je s sklepom St 104/2001
dne 16. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Avico Podjetje za špedicijo in trgovino d.o.o., Maroltova 5, Ljubljana, matična št. 5449502, šifra dejavnosti 63.400.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič 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. 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 15. 1. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 2001
St 52/2001
S-57187
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Jerovšek Computers
d.o.o., Domžale za dne 27. 11. 2001 ob
10.30 v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2001

St 80/2001
S-57188
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom R & B Ling d.o.o., Zvezda
5, Ljubljana za dne 14. 11. 2001 ob 10.
uri, v sobi 307/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2001
St 41/2001
S-57189
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2001 sklep z dne 17. 10.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Mevmedoski K’Fatmir s.p., Splošna zidarska in fasaderska dela, Ul. Tončke
Čečeve 12, Šentjur (matična številka
5433952), se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mevmedoski
K’Fatmir s.p., Splošna zidarska in fasaderska dela, Ul. Tončke Čečeve 12, Šentjur
(matična št. 5433952), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2001
St 59/2001
S-57190
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 59/2001 sklep z
dne 18. 10. 2001:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Glin pohištvo, Tovarna
pohištva in opreme d.o.o., Lesarska 10,
Nazarje (matična št. 5563208) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(18. 10. 2001).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na žiro račun 50700-840-011-3390,
vendar največ 34.000 SIT.
III. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja
L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Nafta Lendava d.o.o., Rudarska ulica
1, Lendava,
2. ZKZ Mozirje z.o.o., Cesta na Lepo
njivo 2, Mozirje,
3. Glin Holding d.o.o., Lesarska cesta
10, Nazarje,
4. Glin Grif d.o.o., Lesarska cesta 10,
Nazarje,
5. Miran Rosenstein, Brezje 9/a, Mozirje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,500.000 SIT na žiro račun
tega sodišča št. 50700-696-250, sklic na
št. 5-59-2001, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2001
St 33/2001
S-57281
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Termplasti – Plama d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih mas Podgrad, dne 13. 12. 2001
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 152/1 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu.
Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2001
St 36/2000
S-57287
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2000 sklep z dne 17. 10.
2001:
V stečajni zadevi zoper stečajno maso
dolžnika: Hmezad Hram, Kmetijstvo in trgovina d.o.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje
pri Jelšah, se razpiše II. narok za preizkus
terjatev za dne 14. novembra 2001 ob 15.
uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2001
St 77/2000
S-57309
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2000 sklep z dne 19. 10.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Marinet, Trženjsko informacijska mreža
d.o.o., Skaletova 4, Celje, se zaključi, v
skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Marinet, Trženjsko informacijska mreža d.o.o., Skaletova
4, Celje, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2001
St 46/2001
S-57291
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 46/2001 sklep z dne 19. 10.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zebec Majda s.p., Bar Zimy in keramičarstvo, pečarstvo, postavljanje peči in polaganje ploščic, Senovica 10, Šmarje pri
Jelšah, se začne in takoj zaključi, saj premoženja ki bi prišlo v stečajno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča v Celju.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zebec Majda
s.p., Bar Zimy in keramičarstvo, pečarstvo,
postavljanje peči in polaganje ploščic, Senovica 10, Šmarje pri Jelšah, iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 10. 2001
St 112/2001-8
S-57293
To sodišče je s sklepom St 112/2001
dne 19. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom A Sistem Stare in ostali
Družba za posredovanje, trgovino in storitve d.n.o., Stegne 21, Ljubljana, matična
številka 1272977, šifra dejavnosti 93.050.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 1 2002 ob 10.20 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2001
St 113/2001
S-57296
To sodišče je s sklepom St 113/2001
dne 18. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Geoz gradbena operativa
d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6, matična
številka 1447092, šifra dejavnosti 45.210.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-

ve 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 4. 2. 2002 ob 12.45 soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2001
St 42/2001-8
S-57298
To sodišče je s sklepom St 42/2001
dne 19. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurotehna dom Proizvodnja, trgovina, storitve, zastopanje d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana, matična številka
5887712, šifra dejavnosti 51. 310.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 1. 2002 ob 10.30 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2001
St 116/2001
S-57301
To sodišče je s sklepom St 116/2001
dne 18. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom HAST d.o.o., Proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, Obrtniška ulica 2, Dolenja vas, matična številka
5373310, šifra dejavnosti 50.102.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice.
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 15. 1. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2001
St 101/2001
S-57303
To sodišče je s sklepom St 101/2001
dne 19. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesna Prodajni Inženiring
d.o.o., Rimska c. 11, Ljubljana, matična številka: 5526051, šifra dejavnosti: 070320.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sdoišča 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 terjatev bo
dne 22. 1. 2002 ob 10.10 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00127
IZ-12983
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00127, ki ga je dne 2. 7. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na stanovanju št. 48, v 10. nadstropju
stanovanjske zgradbe C 3, na naslovu Ulica
Matije Tomca 4, Domžale, ki stoji na parc.
št. 3907, 3903, 3917 in 3918, k.o. Domžale, ki je last zastaviteljev Janeza Puhana in
Nataše Davies Puhan, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 62,755 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 9. 2001
Z 01/00054
IZ-13214
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Grosupljem, opr. št. Z 01/00054 tega sodišča z dne 13. 9. 2001 in rubežem oziroma podpisnem in cenilnem zapisniku iste
opr. št. in z istega dne, je bila na stanovanju
št. 2, na naslovu Stranska pot III/6, Grosuplje, ki je last zaustaviteljev Metke Rupnik,
Kersnikova 3, Grosuplje in Luka Srebrnič,
Kozakova 5, Grosuplje, katera stavba stoji
na parc. št. 1551, vpisana v vl. št. 575, k.o.
Grosuplje naselje, opravljen rubež in ustanovljena zastavna pravica v korist upnika
Srečka Križmana, Cikava 7, Grosuplje, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
32.980 EUR oziroma 64.500 DEM v tolarski protivrednosti s pp.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 9. 2001
Z 2001/00017
IZ-12984
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00017, ki ga je dne 1. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru,
označenem s št. 3, v izmeri 97,33 m2, ki se
nahaja v poslovno trgovskem centru v Ilirski
Bistrici, Bazoviška 32, stoječem na parceli
št. 1817, k.o. Ilirska Bistrica, s pripadajočim solastniškim delom na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe in pripadajočim
delom stavbnega zemljiča, ki je last dolžnika in zastavitelja, na podlagi pogodbe z dne
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4. 5. 1999, overjene pri notarju Ternovcu,
dne 10. 5. 1999, pod OV 757/99, sklenjene s prodajalko Družbo SM&A, zastopstvo
in trgovina d.o.o., zastavna pravica v korist
upnice Banke Vipa, d.d., Erjavčeva 2, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 10. 2001
In 25/01
IZ-12994
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnika Za gradom d.o.o., Cankarjeva 6, p.p. 235, Koper, zoper dolžnika Branka Borovnika iz Kopra, Krožna cesta 8, zaradi izterjave 69.873 SIT s pp, dne 27. 9.
2001 sklenilo:
Zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
6, v izmeri 66,15 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju večstanovanjske hiše, na Krožni
cesti 8, Koper, ki stoji na parceli št. 267,
k.o. Semedela. Stanovanje je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 320/184, sklenjene med
njim in SGP Primorje, dne 18. 12. 1991.
Zapisnik bo sodišče razglasilo na Oglasni deski ter objavilo v Uradnem listu RS.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžniku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 2001
Z 2000/02013
IZ-9907
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02013 z dne 5. 4. 2001,
je bilo stanovanje št. 17, v skupni izmeri
75,36 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Preglov trg 12, ki je last
zastavitelja Pandža Anteja, z dnem 4. 4. 2001
zarubljeno v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2001
Z 2001/01245
IZ-12932
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01245, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 8 v Ljubljani,
Črtomirova 3, v I. nadstropju, v skupni izmeri 25,56 m2, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
hiše, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 10. 1996, sklenjene s prodajalko Marijo Lipovec iz Ljubljane, ter s prepovedjo
odtujitve ali kakršnekoli nadaljnje obremenitve zastavljene nepremičnine brez pisnega
soglasja upnika, zastavna pravica v korist
upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.543 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001

Z 2001/01275
IZ-12933
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01275, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
9, v izmeri 55,06 m2 in poslovnem prostoru
št. 10, v izmeri 68,60 m2, v podstrešju stanovanjske stavbe na Tavčarjevi 10, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2464, k.o. Tabor,
skupaj s shrambo št. 9, v izmeri 4,35 m 2, v
gospodarskem poslopju na parc. št. 2465,
k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. SV 396/99 z
dne 19. 2. 1999 in aneksa k tej pogodbi,
št. SV 1143/2001 z dne 8. 5. 2001, sklenjenih s prodajalcema Omersa Dimitrijem in
Aleksandro, Tavčarjeva 10, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001
Z 2001/01249
IZ-12934
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01249 z dne 25. 9. 2001,
so bili:
– poslovni prostor – pisarne, ki se nahaja v III. nadstropju objekta B 2, na naslovu
Cesta Ljubljanske brigade 23/a, Ljubljana,
v skupni izmeri 113 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 440/22, 449/23, 1651/5,
440/25, 440/21, 440/27 in 440/32, vse
k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 119/99 z dne
1. 2. 1999 in aneksa št. 1 z dne 10. 3.
1999, sklenjenih med prodajalcem Megrad
Inženiring, p.o., Ljubljana in dolžnikom in
– poslovni prostor – pisarne ki se nahaja
v III. nadstropju objekta B 2, na naslovu
Cesta Ljubljanske brigade 23/a, Ljubljana,
v skupni izmeri 62 m 2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču
parc. št. 440/22, 440/23, 1651/5,
440/25, 440/21, 440/27 in 440/32, vse
k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 118/99 z dne
11. 2. 1999 in aneksa št. 1 z dne 10. 3.
1999, sklenjenih med prodajalcem Megrad
Inženiring, p.o., Ljubljana in dolžnikom,
z dnem 25. 9. 2001 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2001
Z 2001/01080
IZ-12939
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01080, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 2, v objektu
3,4 lokacija ŠS – Koseze, Ul. bratov Učakar 110, ki stoji na parc. št. 2219/8, k.o.
Zg. Šiška, v izmeri 54,63 m2, s pripadajočim atrijem v izmeri 30,49 m2, v pritličju na
vzhodni strani, s shrambo št. 2, v kleti stav-
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be, skupaj s solastninsko pravico na skupnih delih, objektih in napravah ter na pripadajočem zemljišču, ki je last dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 6. 2001, sklenjene s prodajalko Marjanco Kraljič iz Ljubljane, zastavna pravica v
korist upnika Volksbank Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 76.700 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001
Z 2001/01279
IZ-12940
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01279, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju v Ljubljani, Goriška
49, v izmeri 54,40 m2, s solastnim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last dolžnice,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 15. 1. 1993, sklenjene s prodajalko
Dekorativna, d.o.o., Ljubljana, ter s prepovedjo odtujitve ali kakršnekoli nadaljnje obremenitve zastavljene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika, zastavna pravica v
korist upnice Volksbank Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2001
Z 2001/01221
IZ-12941
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01221, ki ga je dne 25. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na garsonjeri št. 1, v izmeri
31,81 m2, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Selanov trg 2, Ljubljana,
stoječega na zemljišču parc. št. 442/6, vložek št. 545, k.o. Šentvid, ki je last dolžnika
Doles Jerneja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6. 2001, sklenjene s prodajalcema Šefic Antonom in Čubrlo Marjano iz Ljubljane, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 ATS s pp.
K stanovanju pripadajo skupni prostori,
deli, objekti in naprave v večstanovanjski
hiši ter funkcionalno zemljišče, pri čemer je
solastniški delež dolžnika sorazmeren velikosti njegovega stanovanja glede na skupno vrednost etažne lastnine v celotni hiši.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001
Z 2001/00816
IZ-12942
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00816, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na 9/60 hiše v Ljubljani, Miličinskega 7, kar v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 46 m2, s pravico brezplačnega uživanja dela vrta v izmeri 45 m2 in kletnega prostora v izmeri 14 m2, v stanovanjski
hiši, stoječi na parc. št. 267/11 in parc. št.
267/5, vl. št. 1204, k.o. Sp. Šiška, s pravico souporabe stopnic do podstrešnega stanovanja in souporabe stopnic do kletnih prostorov, ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 2001, skle-
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njene s prodajalko Čekič Mojco, Miličinskega 7, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 630.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2001
Z 2001/01229
IZ-12948
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01229, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. M2, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na
Jurčkovi cesti v Ljubljani, vl. št. 3259, parc.
št. 401/5, 401/19, 401/20, 401/21,
401/48, 401/49 in 401/50, k.o. Karlovško predmestje, v skupni izmeri 87,75 m2
in dveh parkirnih mest na dvorišču, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 005JCS/01/M2 z dne
25. 5. 2001 in aneksa k prodajni pogodbi z
dne 8. 6. 2001, sklenjenih s prodajalcem
ADR-ING, d.o.o., Ižanska c. 2a, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 587.000 ATS
s pp. Stanovanju pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah, ki služijo stanovanjski
hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču
stanovanjske hiše.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2001
Z 2001/01069
IZ-12949
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01069 z dne 18. 9. 2001,
sta bila:
– poslovni prostor – gostinski lokal št. 5,
pizzerija v neto izmeri 57,45 m2 in skladiščnega prostora v izmeri 9,90 m2, ki se
nahaja v objektu SC-1-C v Fužinah, stoječ
na parceli št. 1127 in 1128/1, k.o. Moste
ter s solastnim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta in zemljišča,
potrebnem za redno rabo stavbe, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Jukićem Dušanom, Tomažičeva 38, Ljubljana, kot prodajalcem in
Vojinković Mirsadom kot kupcem z dne
15. 4. 2001 ter aneksa k tej pogodbi z dne
30. 5. 2001 in
– stanovanje št. 54, v šestem nadstropju, z oznako 77, v skupni neto izmeri 75,36
2
m , ki se nahaja v objektu A-30, v soseski
MS 4/5 Fužine, Rusjanov trg 3 ter s solastnim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti in
pravico souporabe zemljišča, ki temu objektu služi za normalno uporabo, stoječe na
parceli št. 1050, k.o. Slape, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 4. 1999, sklenjene med Zvezo
športnih društev Slovan, Koblarjeva ulica
34, kot prodajalcem in zastaviteljico kot kupcem,
z dnem 18. 9. 2001 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001

Z 2001/01214
IZ-12952
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01214, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
14, v izmeri 70 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Beethovnova ulica 14, stoječi na parceli št. 246
(sedaj 2860), k.o. Ajdovščina, s solastninsko pravico na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2001, sklenjene s prodajalcem Markom Jesenškom, Betthovnova 14, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,900.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2001
Z 2001/01056
IZ-12953
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01056, ki ga je dne 12. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovni enoti št. 14, v nadstropju poslovno trgovskega centra na Tbilisijski cesti 57b, na zemljišču s parc. št.
479/6, vl. št. 5024, k.o. Trnovsko predmestje, v izmeri 69,72 m2, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo zgradbi kot celoti ter s
pravico souporabe funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 03/99-PTC VIČ 2 z dne 19. 1.
1999, sklenjene s prodajalcem Investplan,
d.o.o., Pod Hribom 55, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2001
Z 2001/00610
IZ-12956
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00610, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanovanju v stanovanjski zgradbi v Ljubljani, k.o.
Udmat, Sketova 1, št. stanovanja 19, IV.
nadstropje, v izmeri 47,03 m 2 in kleti št. 19,
ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 2. 1998, sklenjene med
prodajalko Štefko Rezar in kupcem Stanislavom Kovačič, s.p., zastavna pravica v korist upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2,
Celje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s pp. Dolžniku se prepoveduje nadaljnja obremenitev in odtujitev navedene nepremičnine v korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001
Z 2001/01220
IZ-12957
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01220, ki ga je dne 21. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1 v pritličju, v
vhodu B1, v tlorisni velikosti v pritličju
66,17 m2, v kleti 31,25 m2, z atrijem, v
izmeri 53 m2, s pripadajočo shrambo št. 1,
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v večstanovanjskem objektu ob Kolarjevi ulici v Ljubljani, s sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dolžnikov, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št.
B1/1-576/01 z dne 29. 1. 2001 in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi št.
B1/1-576/01 z dne 29. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem LIZ-Inženiring, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,010.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2001
Z 2001/01096
IZ-12959
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01096, ki ga je dne 21. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, ki se nahaja v 6. nadstropju, v vhodu št. 2, v stanovanjskem objektu Linhartov dvor v Ljubljani, v tlorisni površini 101,25 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 18/II in s kletnima
garažnima prostoroma št. 27 in 28, v 1.
kleti, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 1204/9 in
1206/7, vl. št. 2755, k.o. Bežigrad, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10. 2001, sklenjene s prodajalcem GL. PONS, d.o.o., Letališka 33,
Ljubljana, ter s prepovedjo razpolaganja z
navedeno nepremičnino, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,880.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2001
Z 2001/01087
IZ-12967
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01087 z dne 18. 9. 2001,
so bili:
– poslovni prostori pod oznako P-2, v I.
nadstropju skladiščno-poslovnega objekta
na Leskoškovi 12, Ljubljana, severno stopnišče, orientacija sredina objekta, v skupni izmeri 70,25 m2, od tega pisarne, čajna
kuhinja, sanitarije in hodnik pred sanitarijami v izmeri 65,96 m2 in sorazmerni del skupnega hodnika v izmeri 4,29 m2, katere je
dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št.
0066000015, katero je dne 2. 3. 2000
sklenil s prodajalcem IMOS, investicijske
gradnje, d.d., Ljubljana in
– skladiščni prostor v skladiščno-poslovnem objektu na Leskoškovi 12 v Ljubljani, v
I. kleti pred toplotno postajo, v izmeri
41,60 m2, katerega dostop je preko predprostora toplotne postaje in katerega je dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št.
0066000026, katero je dne 12. 9. 2000
sklenil s prodajalcem IMOS, investicijske
gradnje, d.d., Ljubljana,
z dnem 18. 9. 2001 zarubljeni v korist
upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružni-
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ca Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,401.995
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001

Zastaviteljema se prepoveduje nadaljnja
obremenitev in odtujitev zastavljene nepremičnine v korist upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2001

Z 2001/01448
IZ-12970
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01448, ki ga je dne 21. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na delu poslovno stanovanjskega objekta z nazivom “stanovanjsko-poslovni objekt v Ravnikovi ulici v Ljubljani”,
ki predstavlja stanovanje z oznako B-8/II v
stolpiču B, v izmeri 97,51 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, ki je last zastavitelja Remex,
d.o.o., Metlika, Naselje Borisa Kidriča 9,
8330 Metlika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0502/2001 z dne 5. 2. 2001,
do plačila celotne kupnine, z zaznambo
prepovedi odtujitve in kakršnekoli nadaljnje obremenitve zastavljene nepremičnine brez pisnega soglasja upnika, zastavna pravica v korist upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
39.370 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001

Riz 588/99
IZ-8556
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 588/99 z dne 22. 12.
1999, je bila ustanovljena zastavna pravica
na dvoinpolsobnem stanovanju v stanovanjski hiši v Mariboru, Krekova ul. 12, v skupni
izmeri 54 m2, ki je do celote v lasti dolžnice
in zastaviteljice Firar Danice, na podlagi menjalne pogodbe z dne 11. 12. 1997, ki je
bila overjena pri notarki Bredi Horvat iz Maribora, dne 15. 5. 1998, v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Votisberg, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 160.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2001

Z 2001/01244
IZ-13532
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01244, ki ga je dne 26. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju z balkonom št. S9, v objektu št. 40, na
Lipahovi ul. 40 v Ljubljani, v stanovanjski
stavbi VS 6/1, k.o. Vič, v skupni izmeri
52,19 m2, stoječi na parc. št. 2106/9,
k.o. Vič in na dveh parkirnih mestih št. P
17 in P 18, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, vpisanem na parc. št.
2106/6, 2106/7, 2106/8, 2106/9,
2106/10, vl. št. 3579, k.o. Vič, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe št. 35/2001 z dne 6. 6.
2001, sklenjene s prodajalcem Mijax,
d.o.o., Staničeva ul. 14, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,056.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2001
Z 2001/01242
IZ-13545
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01242, ki ga je dne 2. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 21, v izmeri
82,49 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Rusjanov trg 1, ki je last
zastaviteljev, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe št. 010931/86 z dne
11. 9. 1986, sklenjene s prodajalcem GIP
Pionir Novo mesto, zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.o.o.,
Šmartinska c. 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pp.

Riz 545/99
IZ-8559
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 545/99 z dne 19. 11.
1999, je bila ustanovljena zastavna pravica
na dvosobnem stanovanju št. 67, v VIII. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad 63, v skupni izmeri
63,40 m2, ki stoji na parc. št. k.o. Tabor, ki
še ni vpisano v etažno lastnino in katero je v
lasti dolžnikov in zastaviteljev Irene in Ivana
Šenvetra, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 1991, ki je bila overjena pri
notarki Bredi Horvat iz Maribora, dne 7. 1.
1998, pod št. OV-33/98, v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 145.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2001
Riz 519/99
IZ-9910
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 519/99 z dne 8. 11.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zastopa poobl. Zoran Razboršek, odvetnik iz Maribora, proti dolžnici in zastaviteljici Marčič
Mariji, Ul. heroja Šlandra 11, Maribor ter
dolžnikoma Klajnšek Jožetu, Ul. heorja Šlandra 11, Maribor in Hojnik Manueli, Ul. bratov
Greifov 14, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 240.000 ATS,
kar znaša v tolarski protivrednosti
3,432.000 SIT s pripadki, zarubljeno dne
8. 11. 1999 v korist upnika, s prepovedjo
razpolaganja z zastavljeno nepremičnino, in
sicer stanovanje št. 20, v stanovanjski hiši v
Mariboru, Ul. heroja Šlandra 11, v mansardi, v skupni izmeri 73,19 m2, pripisano vl.
št., ki stoji na parc. št. 1136 in 1783/1,
k.o. Maribor-Grad, ki še ni vpisano v etažno
lastnino in katero je do celote v lasti dolžnice in zastaviteljice Marčič Marije, na osnovi
prodajne pogodbe št. 4051/93 z dne
1. 10. 1993 in aneksa k tej pogodbi z dne
29. 9. 1999.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 1999
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Z 2001/00415
IZ-10024
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00415 z dne
18. 7. 2001, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 6, v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Župančičeva
ulica 1, v skupni izmeri 55,12 m2, s pripadajočim kletnim prostorom - shrambo v
izmeri 4,20 m2, zgrajeno na parceli št. 206,
k.o. Tezno, ki je do celote last dolžnika
oziroma zastavitelja Jožeta Bohaka, na podlagi originalne kupoprodajne pogodbe z dne
11. 4. 2001, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
175.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2001
Z 2001/00616
IZ-11191
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00616 z dne
23. 8. 2001, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 5, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Staneta Severja
20, v skupni izmeri 78,59 m2, stoječe na
parc. št. 1847/2, pripisano v vl. št. 57, k.o.
Sp. Radvanje, ki je do celote last Bojana
Šeterja, dne 23. 8. 2001 na naroku zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 280.000 ATS v tolarski
protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 2001
Z 2001/00634
IZ-12962
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 530/01 z dne 16. 7. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00634
z dne 19. 9. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje št. 15, v mansardi večstanovanjske hiše v Mariboru, Dogoška cesta 61, s kletnim prostorom, v skupni izmeri 48,11 m2, stoječe na parceli št.
1943/2, k.o. Tezno, katerega izključna lastnica je zastaviteljica Jelica Valentan, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 4.
2000, sklenjene s prodajalcema Jožico in
Dušanom Edrom, v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, v višini 140.000 ATS s pp., v
tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2001
Z 2001/00635
IZ-12972
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 531/01 z dne 16. 7. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00635
z dne 26. 9. 2001, odredilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo in
obsegata:
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– stanovanjsko enoto - kuhinjo, v izmeri
14,06 m2, sobo v izmeri 19,81 m2, kletni
prostor za ozimnico v izmeri 3,80 m2, hodnik v izmeri 4 m2 in drugo v izmeri 0,63 m2
v večstanovanjski hiši v Mariboru, Einspielerjeva ul. 46, katera stoji na parc. št. 149,
k.o. Melje, katerega solastnika vsak do 1/2
sta dolžnika in zastavitelja Anton in Anica
Vrečko, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 63/93 z dne 25.
10. 1993, sklenjene s prodajalcem Veletrgovino Koloniale, d.d., Maribor;
– stanovanjsko enoto - sobo v izmeri
14,08 m2, kletni prostor za ozimnico v izmeri
2,79 m2, in drugo v izmeri 0,52 m2 v večstanovanjski hiši v Mariboru, Einspielerjeva ul.
46, katera stoji na parc. št. 149, k.o. Melje,
katerega solastnika vsak do 1/2 sta dolžnika in zastavitelja Anton in Anica Vrečko, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 66/93 z dne 25. 10. 1993,
sklenjene s prodajalcem Veletrgovino Koloniale, d.d., Maribor,
vse v korist upnika Raiffeisenbank Eibiswald - St. Oswald, reg. Gen.m.b.H., Eibiswald 85, 8552 Eibiswald, Avstrija, v višini 120.000 ATS s pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2001
Z 2001/00782
IZ-12986
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00782 z dne 2.
10. 2001, je bila ustanovljena zastavna
pravica na stanovanju št. 12, tip duplex, v
lameli B, mans./podstr., v izmeri 105,7 m 2
in 9,8 m2 balkon, skupaj 115,5 m2, s pripadajočim shrambnim boksom št. B 12 v
izmeri 4,8 m2, parkirnega mesta št. 39 v
izmeri 12,5 m2, v kletni etaži objekta v novo zgrajenem poslovno-stanovanjskem objektu Radvanje I. v Mariboru, ob Pohorski
ul., stoječem na lastnem zemljišču parc.
št. 1006, 1067/1, 1067/2, 1068/1, k.o.
Zg. Radvanje, ki je do celote last Olgice
Ernecl, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 19/00 z dne 11. 8. 2000 in aneksa št.
1 z dne 26. 6. 2001, vse v korist upnice
Abanke d.d. Ljubljana, Glavna podružnica
Maribor, Cankarjeva 6/b, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2001
Z 2001/00731
IZ-12991
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 843/2001 z dne 29. 8. 201, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00731 z dne 7. 9. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - poslovnega prostora št. 20 A, v
izmeri 18,49 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
trgovskega objekta C2 - “Kare B2”, v Mlinski ulici v Mariboru, last zastavitelja Dušana
Bagara na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 20A/91 z dne 2. 10. 1991, sklenjene s
prodajalcem Gradis radbeno podjetje Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kra-

igherja 4, Maribor, v višini 3,000.000 SIT in
2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2001
Z 2001/00788
IZ-12993
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št.
SV 1180/01 z dne 24. 9. 2001, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/00788 z dne
27. 9. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega:
– pisarno z vhodno vežo in garažo v pritličju v skupni izmeri 54,11 m2, od tega
vhodna veža 19 m 2, pisarna 10 m2, garaža
25,11 m2;
– štirisobno stanovanje v mansardi v skupni izmeri 162,70 m2, ki obsega dnevni
prostor z jedilnim kotom in kuhinjo v izmeri
66 m2, spalnico v izmeri 21,70 m2, sobo v
izmeri 14,50 m2, kabinet v izmeri 10 m2,
kopalnico v izmeri 14,50 m 2, hodnik v izmeri 9 m2 in balkon v izmeri 27 m2;
– soba z galerijo v mansardi II v skupni
izmeri 59,50 m2, ki obsega hodnik v izmeri
27,50 m2, predprostor v izmeri 10,50 m2 in
sobo v izmeri 21,50 m2,
vse zgoraj navedene nepremičnine predstavljajo posamezne dele stanovanjske hiše
v Kamnici, Slepa ulica št. 11, zgrajene na
parc. št. 2/12 stavbišče, dvorišče, pripisani vl. št. 797, k.o. Kamnica, ki so v lasti
dolžnika in zastavitelja Petra Možeta do celote, na podlagi kupne pogodbe z dne 6. 8.
1998, sklenjene med dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem in med Zlatkom Lukasom in Rolando Fluher kot prodajalcema,
vse v korist upnika Raiffeisenbank Arnoldstein, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Arnoldstein 67, Arnoldstein, Republika Avstrija, v višini 300.000 ATS
s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2001
Z 2001/00710
IZ-13536
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 739/2001 z dne 9. 8. 2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00710
z dne 3. 10. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 13, v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Stantetova
ul. 24, stoječe na parc. št. 932/1, vl.
št. /128, k.o. Sp. Radvanje, v izmeri
69,10 m2 in kletni prostor - shramba št. 13
v izmeri 4,40 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah, ki služijo stanovanjski
hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču
stanovanjske hiše, ki je last dolžnika Janeza
Škofa, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 6. 2001, v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1,
v višni 28.500 EUR s pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2001
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Z 86/2001
IZ-12947
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 86/2001-3, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru v
Murski Soboti, v pritličju zgradbe v skupni
izmeri 363,90 m2, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih in napravah ter funkcionalnem zemljišču objekta, stoječega na
parc. št. 3524/13, vl. št. 3769, k.o. Murska Sobota, ki je last dolžnika do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 8.
2001, sklenjene s prodajalcem Finander
d.o.o. Murska Sobota, zastavna pravica v
korist upnice Pomurske banke d.d., Murska Sobota, bančna skupina NLB, Trg zmage 7, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 9. 2001
Z 80/2001
IZ-12977
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 80/2001, ki ga je dne 27. 9. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na stanovanju v šestem nadstropju stanovanjske hiše na Kocljevi ulici
12/c, Murska Sobota, v skupni izmeri
56,86 m2, stoječem na parc. št. 1020, vpisanem pri vl. št. 2670 k.o. Murska Sobota,
ki je last zastavitelja do celote, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 9.
1998 s prodajalko Vaupotič Mojco iz Murske Sobote, Kocljeva 12/c, zastavna pravica v korist upnika 9 M 9, Trgovina in storitve
d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 11, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 9. 2001
IV R 165/99
IZ-7683
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 680/99 z dne 13. 12. 1999,
se zaradi zavarovanja izvršljive denarne terjatve upnice Dolenjske banke d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 3, proti dolžniku Enigma, podjetje za tržne komunikacije Novo
mesto d.o.o., Skalickega 1, Novo mesto,
v znesku 4,000.000 SIT s pp, po pogodbi
o investicijskem posojilu št. 2773/1 z dne
7. 12. 1999 in ostalimi pogoji, ki so razvidni iz citiranega notarskega zapisa, dovoli
in opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora v izmeri 29 m 2, št. PL. 8, ki se nahaja
v 3. etaži Trgovsko poslovnega centra Notranji trg Bršljin, Ljubljanska c. 26, v Novem mestu, s pripadajočim deležem na delih in napravah zgradbe in na funkcionalnem zemljišču v deležu, ki pripada etažnemu delu, glede na skupno vrednost v celi
hiši. Objekt stoji na parc. št. 196/17,
196/13, 196/15, vse vpisane v vl. št.
1300, k.o. Novo mesto, ter parc. št.
196/5, 196/25 in 196/26, vse vpisane v
vl. št. 1264, k.o. Novo mesto. Poslovni
prostor je last dolžnika Enigma, podjetje
za tržne komunikacije Novo mesto d.o.o.,
Skalickega 1, Novo mesto na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 30-36-99 z dne
14. 9. 1999, sklenjene s prodajalcem
Real, storitve financiranja, svetovanja in trženja d.o.o., Novo mesto, Kočevarjeva 2.
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Zastavna pravica se zabeleži na zgoraj
citiranem poslovnem prostoru.
Z rubežem pridobi upnica zastavno pravico na zastavljeni nepremičnini.
Zastavna pravica se vpiše tudi na original
kupoprodajne pogodbe št. 30-36-99 z dne
14. 9. 1999, ki se izroči upnici.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu Kazenskega zakonika RS, ki se
preganja na predlog oškodovanca.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 2. 2000
Z 01/00041
IZ-12985
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2 in dolžnice Tamare Marolt, Dolomitskega odreda 11, Postojna ter zastaviteljice
Marije Čehovin, IX. Korpusa 10, Postojna,
zaradi ustanovitve zastavne pravice, na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega pri notarju Miru Košaku iz
Ljubljane, pod št. SV 1595/01 z dne 24. 8.
2001 in sklepa tega sodišča, opr. št. Z
01/00041 z dne 1. 10. 2001, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred
Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 1. 10.
2001.
V korist izvršljive terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na dvosobnem stanovanju št. 11, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Rožna 6, Postojna, v skupni površini 57,74 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču v k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 10. 2001
In 2001/00142
IZ-13549
Na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z dne 7. 7. 1999, izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. SV 731/99 z
dne 13. 7. 1999 in sklepa okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št. R 125/99,
se v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, opravi rubež s popisom
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 31, v 4. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
351, k.o. Radlje ob Dravi, v izmeri 59,72
m2, ki je v lasti zastaviteljice Grubelnik Jelke, Partizanska ulica 2, Radlje ob Dravi.
Grubelnik Jelka je lastnica navedenega stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 5/91-92 z dne
16. 1. 1992, sklenjene med Železarno Ravne Armature Muta d.d., Koroška cesta 55,
Muta, kot prodajalcem in Grubelnik Jelko
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 10. 2001
Z 01/00141
IZ-11746
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. Z 01/00141 z
dne 10. 9. 2001, je bila ustanovaljena na

stanovanju št. 6, v skupni izmeri 41,87 m2,
ki obsega kuhinjo 10,66 m 2, sobo 17,44
m2, hodnik 2,85 m2, kopalnico 4,32 m2,
balkon oziroma teraso 4,20 m 2 in druge
prostore 2,40 m2 in se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše v Poljčanah,
na naslovu Dravinjska c. 22, na parc. št.
756/1 v k.o. Pekel, katerega lastnik je dolžnik do ene polovice, zastavna pravica v
korist upnika RS, Ministrstva za finance,
Davčne uprave Republike Slovenije, Davčni
urad Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, za zavarovanje
upnikove denarne terjatve v višini
2,933.566,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2001
In 99/00066
IZ-11748
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. In 99/00066 z
dne 10. 9. 2001, je bila ustanovljena na
dvosobnem stanovanju št. 7, v izmeri
54,75 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju
stanovanjskega bloka v Slovenski Bistrici,
Tomšičeva ul. 3, last dolžnika Sama Praprotnika, po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 8. 11. 1993, zastavna pravica
v korist upnika RS Ministrstva za finance,
Davčne uprave Republike Slovenije, Davčni
urad Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek v Mariboru, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,378.420,70 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2001
Z 01/00140
IZ-11749
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. Z 01/00140 z
dne 10. 9. 2001, je bila ustanovljena na
stanovanju št. 4, v skupni izmeri 64,70 m2,
ki obsega kuhinjo 7,20 m 2, sobo 11,88 m2,
sobo 18,72 m2, sobo 6,75 m2, hodnik
7,86 m2, WC 1,28 m2, kopalnico 2,88 m2,
balkon oziroma teraso 6,51 m 2 in druge
prostore 11,62 m2 in se nahaja v mansardi
stanovanjske hiše na naslovu Svetozarevska 8, Zg. Polskava, stoječe na parc. št.
38/1, 2 k.o. Zg. Polskava, katerega lastnik
je dolžnik Iztok Mohorko, zastavna pravica v
korist upnika RS, Ministrstva za finance,
Davčne uprave Republike Slovenije, Davčni
Urad Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek v Mariboru, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,384.678,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2001
Z 01/00196
IZ-13569
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. Z 01/00196 z
dne 8. 10. 2001, je bila ustanovaljena na
poslovnem prostoru št. 106 in 107, v izmeri
47,18 m2, v poslovno stanovanjskem objektu PO Poljčane, stoječem na parcelni št.
732/2 ter 781/9, k.o. Pekel, katerega lastnica je dolžnica oziroma zastaviteljica Marija Kohne, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 22. 4. 1994, št. 149/94, overjene pri
Temeljnem sodišču v Mariboru, enoti v Slovenski Bistrici, dne 13. 5. 1994, opr. št.
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Ov. I 479/94, sklenjene s prodajalcem
Gradbenim podjetjem Granit Slovenska Bistrica, zastavna pravica v korist upnice Nove
Kreditne banke Maribor d.d., Podružnice
Slovenska Bistrica, Titova 55, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 10. 2001
Z 2001/00108
IZ-12965
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00108, ki ga je dne 20. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 4,
v izmeri 80,60 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka Frankovo naselje 170, Škofja
Loka, ki stoji na parc. št. 83/1, k.o. Stari
dvor ter se hkrati vpiše tudi na original prodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 11.
1991, s prodajalko Občino Škofja Loka, za
zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske protivrednosti 40.500 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
izplačila kredita, s pp, opredeljenimi v sporazumu o zavarovanju denarne terjatve SV
1424/01 z dne 25. 7. 2001, ki je last
zastaviteljice do celote, zastavna pravica v
korist upnika: Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 40.500 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 20. 9. 2001
I 2000/00542
IZ-12966
Okrajno sodišče v Škofji Loki je po sodnici Nadi Prosen, v izvršilni zadevi I
2000/00542 upnice Gorenjske banke d.d.
Kranj, Bleiweisova 1, proti dolžniku Jožefu
Tanšku, Frankovo naselje 155, Škofja Loka, zaradi izterjave 379.835 SIT, dne 14. 9.
2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, ki ni vknjižena v
zemljiški knjigi, last dolžnika Jožefa Tanška
do 1/2, in sicer dvosobno stanovanje št. 8,
v II. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Frankovo naselje 155, Škofja Loka, v
izmeri 57,95 m2, in sicer na njegovem 1/2
solastnem deležu.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 14. 9. 2001
Z 18/2001
IZ-13579
V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Central Investments d.o.o. Ljubljana, prej Centralne borzno posredniške družbe d.d. Ljubljana, do dolžnice Milenke Jarič Tirovič, Prešernova 16, Velenje, je bila
po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z
18/2001 z dne 20. 6. 2001, za zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnice v
višini 4,000.000 SIT s pripadki, v korist
upnice ustanovljena zastavna pravica na
dvosobnem stanovanju št. 14, v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Prešernova
16, v skupni izmeri 43,85 m2, katerega lastnica je na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 630/93 z dne
19. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
Gorenje GA d.o.o. Velenje in kupcem Jarić
Tirović Milenko, Prešernova 16, Velenje,
dolžnica Jarić Tirović Milenka, Prešernova
16, Velenje, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 9. 2001
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Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
Su 020504/2001-704
ZK-13558
Uvaja se postopek po 136/1 členu Zakona o zemljiški knjigi za vpis pravic pri
nepremičninah v vl. št. 47 k.o. Čiginj.
Poizvedbe glede pravic na nepremičninah v vl. št. 47, k.o. Čiginj, se začnejo
opravljati z dnem 15. 10. 2001.
Imetniki pravic na nepremičninah v vl. št.
47, k.o. Čiginj, se pozivajo, da se udeležijo
poizvedb in na kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
15. 10. 2001 do 15. 11. 2001, vsak ponedeljek od 9. do 12. ure v sobi št. 9 pri
Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 77/2001
SR-12997
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Mavretiča iz
Drašičev 4a, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenka, odvetnica Tatjana Ahlin iz Novega
mesta, Novi trg, proti toženim strankam Martinu Težaku iz Brašljevice 5, Kašt, Republika Hrvaška, Marku Težaku iz Brašljevice 5,
Kašt, Republika Hrvaška in Bari Težak iz
Brašljevice 39, Kašt, Republika Hrvaška,
vsi sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitev z.k. listine, pcto 300 točk, v smislu 82. člena zakona o pravdnem postopku, dne 12. 9. 2001
postavlja začasnega zastopnika toženim
strankam Martinu Težaku iz Brašljevice 5,
Kašt, Republika Hrvaška, sedaj neznanega
bivališča, Marku Težaku iz Brašljevice 5,
Kašt, Republika Hrvaška, sedaj neznanega
bivališča in Bari Težak iz Brašljevice 39,
Kašt, Republika Hrvaška, sedaj neznanega
bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg svobode 1.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Martina Težaka, Marka
Težaka in Baro Težak vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 9. 2001
I 2000/01362
SR-13553
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni
sodnici Marejti Hudovernik v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zastopa Alenka
Šušteršič, odvetnica v Ljubljani, proti dolžniku Izidorju Šenku, Potoče 20, Preddvor, zaradi izterjave 177.508,60 SIT s pp sklenilo:

dolžniku Šenk Izidorju, Potoče 20, Preddvor se v zadevi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 2000/01362 postavi začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik je odvetnik mag. Janez Jocif, Tavčarjeva ulica 22, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2001
III P 342/2001
SR-12998
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Burja-Kračman, v pravdni zadevi tožeče stranke Blaža Kavaša, Andreaševa ulica 16, Ljubljana, ki jo zastopa Dragan Dmitrovič, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo
stranko Dušana Mihajloviča, Rimska ulica
25, Ljubljana, zaradi plačila 52.450 SIT s
pp, 18. 9. 2001 sklenilo:
toženi stranki Dušanu Mihajloviču, ki je v
tujini, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik mag. Gorazd Bunta-Južina, Štefanova
3, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 52.450 SIT.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001
I P 661/94
SR-12999
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Metki Turk-Dejak, v pravdni zadevi tožeče
stranke Vinka Langerholca in Nade Langerholc, oba Podlubnik 335, Škofja Loka, ki ju
zastopa Veljko Jan, odvetnik v Škofji Loki,
zoper toženo stranko Ani Janša, Justinova
5, Ljubljana, oziroma Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, oziroma Rotowash Comp, Piazza stazione no. 8, Padova, Italija, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi vrnitve posojila, pcto. 112.000 SIT, 17. 9. 2001 sklenilo:
toženi stranki Ani Janša, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica,
odvetnica Marija Cej, Slovenska cesta 28,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi vrnitve posojila.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001
P 1626/2000-II
SR-13000
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Dolenjske banke d.d.
Novo mesto, Seidlova cesta 3, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Alojz Bandelj iz
Trebnjega, proti toženi stranki Romanu Rupertsu, neznanega bivališča, Ruperts Gordani, Abramova 14, Ljubljana in Radoha
Marjanu, Zgornje Pirniče 79b, Medvode,
zaradi plačila 4,075.287,70 SIT, dne 28. 9.
2001 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, v nadaljevanju
ZPP) se prvotoženi stranki Ruperts Romanu,
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naslov neznan, postavlja začasna zastopnica
Maja Butala-Pišek, odvetnica v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala prvotoženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P
1626/2000-II, dokler prvotožena stranka
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2001
In 99/00537
SR-13001
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec Groznik, v izvršilni zadevi upnika Zlot, finančni inženiring, svetovanje, zunanja trgovina d.o.o., Poljanski nasip
28, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Čučnik iz Ljubljane, zoper dolžnico Seido Veladžič, Cankarjeva cesta 4, Ljubljana, zaradi izterjave tolarske protivrednosti 55.000 DEM s
pp, dne 27. 7. 2001 sklenilo:
dolžnici Seidi Veladžič, Cankarejva 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dejan Breznik, Obrežna steza 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2001
P 894/2000-III
SR-13551
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Antona Zupana, Veliki
vrh 57, Litija, ki ga zastopa odvetnik Brane
Sluga iz Ljubljane, proti toženi stranki Francu
Piršiču, C. 27. aprila 15, Ljubljana, Marjanu
Žlahtiču, Ul. Luke Svetca 10, Litija, Ivanu
Joliču, neznanega bivališča in Marjanu Logarju, Šentjanž 44, Šentjanž, zaradi plačila
odškodnine, dne 3. 10. 2001 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 267/99, v nadaljevanju ZPP) se tretji toženi stranki Ivanu
Joliču, naslov neznan, postavlja začasni zastopnik Borut Kariž, odvetnik v Ljubljani.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjo toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. P
894/2000-III, dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
VII I 1813/94
SR-13572
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Žgajnar Elizabeti, v izvršilni zadevi upnice Nove LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane,
zoper dolžnika Raičkovič Boruta, Križna 55,
Ljubljana, zaradi izterjave 442.846,20 SIT s
pp, dne 17. 4. 2001 sklenilo:
dolžniku Raičkovič Borutu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001

Oklici dedičem
D 291/97
OD-12995
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Klepac Slavki, roj. Štimac, roj. 14. 3. 1914, drž. RS, nazadnje
stanujoči v Mirtovičih 11 pri osilnici, umrli
18. 6. 1995 na Golniku.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pride tudi zap. hčerka Malnar Đurđa,
katere naslov, najverjetneje v Avstraliji, je
neznan. Zato sodišče s tem oklicem poziva
dedinjo Malnar Đurđo, da se v roku enega
leta od objave oklica v Uradnem listu RS in
na sodni deski oglasi in uveljavlja svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega
roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko
obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z
zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 9. 2001

Oklici pogrešanih
N 6/2001
PO-13565
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Marije Dravec, Nedelica 116, 9224
Turnišče, v teku postopek za razglasitev za
mrtvega Dravec Štefana, roj. 15. 10. 1920,
nazadnje stanujočega Nedelica 116.
Pogrešanega zastopa skrbnik Jože Kuronja, roj. 8. 12. 1943, Turnišče, Cvetna
ul. 8.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbniku ali predlagateljici v roku treh mesecev po
objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 10. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 3556/2000
Rg-4263
Družba Taurus Trade, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Strahinj, s sedežem Strahinj 102, Naklo,
vpisana na reg. vl. št. 1/3825/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Joković Dušan, Strahinj 102, Naklo.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 1. 2001

LJUBLJANA
Srg 10709/2001
Rg-12362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog podjetja PPS Sistemi d.o.o.,
Družba za svetovanje, zastopanje, izobraževanje, servis in trgovino, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe PPS Sistemi d.o.o., Družba za svetovanje, zastopanje, izobraževanje, servis in trgovino, Ljubljana, objavlja sklep:
PPS Sistemi d.o.o., Družba za svetovanje, zastopanje, izobraževanje,
servis in trgovino, Ljubljana reg. št. vl.
1/27631/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
20. 6. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelji so Janez Sajovic, Mlaška
cesta 85, Kranj, Štakul Marta, Šarhova ul.
30, Ljubljana, Kuhar Marko, Gosposvetska
cesta 10, Ljubljana in Vidic Josip, Sneberska c. 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe v celoti
prenese na družbenike, ki tudi prevzamejo
solidarno obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti, skladno s sklepi skupščine družbenikov z dne 20. 6. 2001.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2001
Srg 10833/2001
Rg-12363
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe Nokus, proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Vrhnika, Cesta na barje 2, Vrhnika, ki
jo zastopa odvetnica Lina Nagode Gogala,
Cankarjev trg 11, Vrhnika, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe objavlja sklep:
Družba Nokus, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Vrhnika, Cesta na barje 2, Vrhnika, reg. št. vl. 1/10653/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 6. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Novak Barbara, Robova cesta 50, Vrhnika in Novak Jana, Kotnikova cesta 18, Vrhnika, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT in vse premoženje prenese
v celoti na Novak Barbaro in Novak Jano.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2001
Srg 14836/2001
Rg-13562
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
Hydro Slovenija d.o.o., Cankarjeva 3, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Hydro Slovenija d.o.o., Cankarjeva 3,
Ljubljana, objavlja sklep:
Hydro Slovenija d.o.o., Cankarjeva 3,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 8. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Hydro Central Europe
B.B., Maassluissedijk 103, Vlaardingen, Nizozemska, z ustanovitvenim kapitalom
450,026.538,88 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Hydri Central Europe B.V.
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
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 2. 10. 2001
Srg 11494/2001
Rg-13585
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Carella Mravlje &
CO. d.n.o., Vrhnika, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Carella Mravlje & CO.
d.n.o., Vrhnika, Robova 44, dne 12. 10.
2001 objavlja sklep:
družba Carella Mravlje & CO. d.n.o.,
Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 6. 8. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Mravlje Emilija, Robova 44, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT in Krašovec Marija, Robova
44, Vrhnika, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje v celoti na ustanoviteljici.
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
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

MURSKA SOBOTA
Štampiljke
Srg 2000/00841
Rg-4167
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba SU-TI, trgovina na debelo in
drobno ter uvoz in izvoz Kupšinci d.o.o.,
Kupšinci 49/B, ki je vpisana v reg. vložku
tukajšnjega sodišča št. 1/01731/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
dediča družbenika Egona Titana, to je Egona Titana ml., roj. 8. 6. 1988, Kupšinci
49b in družbenika Andreja Šubašiča, Panonska 28, Gornja Radgona, z dne 3. 7.
2000.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Premoženje družbe se deli v skladu z
vložki posameznega družbenika.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata Egon Titan
ml. in Andrej Šubašič.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 3. 2001

NOVO MESTO
Srg 947/2001
Rg-13564
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Loyan, trgovsko in uslužnostno podjetje Šentrupert d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 68, objavlja sklep:
družba Loyan, trgovsko in uslužnostno podjetje Šentrupert d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 68, vpisana na reg. vl. št.
1-886/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 9. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janez Lovše, Šentrupert,
Šentrupert 68, z ustanovitvenim kapitalom
1,572.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,572.000 SIT v celoti prenese na Janeza
Lovšeta.
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 8. 10. 2001

Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, preklicujejo okroglo veterinarsko štampiljko SI 103 – 1 v gumi
izvedbi. Ob-57211

Priglasitveni list
Anderle Ciril s.p., Smokuč 65, Žirovnica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052956/1517/01-24/1997, izdana dne
21. 1. 1998 pri OZS. gnx-70573
Buser Zvonko, Slomškova 10, Loče pri
Poljčanah, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
008797/0005/00-61/1995.
gnm-70409
Čepin Silva, Kozje 136, Kozje, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št.
042733/0228/00-64/1995. gnk-70336
Dimnikarsko podjetje Denša Bačič & Kujačič d.n.o., Delavska 10, Jesenice, obrtno
dovoljenje, št. 002535/1441/00-24/1999,
izdano dne 6. 3. 1995. gnk-70590
Dimnikarsko podjetje Denša Bačič & Kujačič d.n.o., Delavska 10, Jesenice, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
002535/1441/00-24/1999, izdana dne
6. 3. 1995. gnl-70589
Fajfar Anton, Župančičeva 19, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5731/98, izdan dne 26. 8. 1998.
gno-70561
GELD d.o.o., Ulica Janeza Šmida 15,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 031559/1611//00-24/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnw-70724
Kac Manja, Ulica 10. oktrobra 4, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-3294/95. gnx-70177
Kaker Anica s.p., Plac 3, Ljubno ob
Savinji, priglasitveni list, opravilna št.
35-0758/97, mat. št. 1089307, izdan
dne 30. 3. 1997. gno-70157
Kapun Sonja, Ruška 99, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-4165/95.
gnu-70176
Kokol Marija s.p., Dolane 9, Cirkulane,
obrtno
dovoljenje,
št.
045428/0407/01-52/1999, izdano dne
25. 2. 1999. gny-70172
Krže Daniela, Ulica Marjana Kozine 8,
Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
051168/0671/01-15/1995.
gnh-70739
Lasbaher Srečko, Ulica Kirbiševih 61,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni
list, opravilna št. 064-1676/94, izdan dne
27. 7. 1994. gne-70617
Lisjak Zlatko, Trimlini 21, Lendava –
Lendva, priglasitveni list, opravilna št.
22-0304/94, izdan dne 4. 10. 1994.
gnc-70344
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Medved Marjana, Vrtna ulica 4, Brestanica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št.
063146/1094/01-64/1995.
gnp-70181
Moltara Miran, Lakotence 17, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0096/96, izdan dne 2. 4. 1996.
gnd-70243
Mušič Branko, Pod gozdom 5, Trzin,
priglasitveni list, opravilna št. 06-547/94,
izdan dne 29. 8. 1994. gnu-70751
Orel Marjanca, Kobdilj 18/a, Štanjel,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0353/94,
izdan dne 18. 5. 1994. gnf-70766
Osterman Jože, Plavje 41, Ilirska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
17/II3-1436/94, izdan dne 31. 12.
1994. gnr-70604
Pravne Barbara s.p., Biro BP – ekonomski inženiring in svetovanje, Rožna ulica 8, Trebnje, priglasitveni list, izdan dne
1. 1. 1998. gnu-70605
Pribac Angel, Padna 4, Sečovlje – Sicciole, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1931/96, izdan dne 1. 7. 1996.
gnn-70508
Senčar Bojan s.p., Zrkovska c. 54,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0544/94, izdan dne 16. 1. 1994.
gng-70465
Sichich Roberto, Cankarjev drevored
38, Izola – Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 052745/1047/02-23/1998,
izdana dne 23. 3. 1998. gno-70232
Smrkolj Valentin, Podlipovica 15, Izlake, priglasitveni list, opravilna št.
61-0382/95. gnc-70244
Urbas Jože, Vrhpolje pri Šentvidu 1,
Šentvid pri Stični, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 028094/0526/00-19/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gng-70490

Potne listine
Aganović Almedin, Cesta na Markovec
7, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
578393. gng-70215
Alibegić Nazif, Kolodvorska cesta 3/c,
Mengeš, potni list, št. BA 38959, izdala
UE Domžale. gnl-70160
Andlovič Peter, Preglov trg 13, Ljubljana, potni list, št. AA 876069, izdala UE
Ljubljana. gne-70317
Anžič Marinka, Župančičeva ulica 4,
Dob, potni list, št. BA 811945, izdala UE
Domžale. gnx-70448
Arbiter Andrejka, Kovorska cesta 6, Tržič, potni list, št. AA 191408. gnd-70568
Babnik Anastazija, Litijska cesta 54/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 93670, izdala
UE Ljubljana. gnh-70664
Babnik Dante, Litijska cesta 54/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 2223, izdala
UE Ljubljana. gni-70663
Bizovičar Matevž, Virmaše 102, Škofja
Loka, potni list, št. BA 632409, izdala UE
Škofja Loka. gnu-70501
Blagonja Bojan, Šmarje 48/f, Branik,
potni list, št. AA 73394, izdala UE Ajdovščina. gnm-70559

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Blakaj Muhamet, Pot v zeleni gaj 1/a,
Ljubljana, potni list, št. CA 28617, izdala
UE Ljubljana. gnd-70543
Bone Angela, Soška 10, Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI 41805, izdala UE Nova Gorica. gnv-70425
Borovičanin Alen, Ulica bratov Učakar
48, Ljubljana, potni list, št. BA 14685,
izdala UE Ljubljana. gng-70415
Božnar Demirbulak Ulas, Obirska 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 771629, izdala UE Ljubljana. gno-70507
Brešan Bojan, Regentova ulica 4/a,
Ankaran – Ankarano, potni list, št. AA
353886. gnm-70684
Brljavac Marija, Hrvatini 208/c, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 149691, izdala UE Koper. gnd-70222
Brodnik Jure, Gornje Kamence 17,
Novo mesto, potni list, št. CA 023767,
izdala UE Novo mesto. gnr-70154
Čerkez Mirko, Malgajeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 171497, izdala
UE Ljubljana. gnh-70514
Černe Pepca, Gregorčičeva ulica 27, Maribor, potni list, št. BA 170632. gnk-70586
Debenjak Marjana, Nušičeva ulica 10,
Celje, potni list, št. AA 750891. gnj-70762
Divović Mladen, Cankarjeva 40, Nova
Gorica, potni list, št. BA 777137, izdala
UE Nova Gorica. gno-70557
Dragoš Niko, Griblje 16, Gradac, potni list, št. P00051536. gnj-70462
Đurov Ljudmila, Šercerjevo naselje 30,
Murska Sobota, potni list, št. AA 719901,
izdala UE Murska Sobota. gnz-70796
Đurov Stojan, Šercerjevo naselje 30,
Murska Sobota, potni list, št. BA 438012,
izdala UE Murska Sobota. gnc-70794
Felić Adin, Cesta na Roglo 11/f, Zreče, potni list, št. BA 446605, izdala UE
Slovenske Konjice. gnj-70687
Flego Kristina, Zgornje Škofije 128/a,
Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
127425, izdala UE Koper. gnv-70225
Glavač Bojan, Mačkov kot 1, Ljubljana, potni list, št. BA 155278, izdala UE
Ljubljana. gnb-70370
Gligorovski Zoran, Klavčičeva 9, Kamnik, potni list, št. BA 968849, izdala UE
Kamnik. gnu-70726
Gornjec Aleš, Legenska cesta 56, Slovenj Gradec, potni list, št. AA 394971,
izdala UE Slovenj Gradec. gnd-70693
Grah Aleksander, Koroška cesta 96,
Tržič, potni list, št. AA 361328.
gnv-70775
Grošelj Mojca, Linhartova 60, Ljubljana, potni list, št. AA 234622, izdala UE
Ljubljana. gnu-70551
Gruden Saša, Bukovica 6, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
25851, izdala UE Nova Gorica.
gnr-70554
Grzančič Josip, Linhartova cesta 19,
Ljubljana, potni list, št. BA 219684, izdala UE Ljubljana. gng-70315
Habe Srečko, Črni vrh 96, Idrija, potni
list, št. BA 727956. gny-70797
Hočevar Marija, Matije Blejca 6, Kamnik, potni list, št. BA 593633, izdala UE
Kamnik. gnd-70218
Holsedl Silva, Nuskova 25, Rogašovci, maloobmejno prepustnico, št. AG
018448. gns-70553

Horvat Florimond, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 239247, izdala UE Ljubljana. gng-70665
Hribar Mojca, Glavni trg 15, Kamnik,
potni list, št. AA 341744, izdala UE Kamnik. gnz-70546
Hribar Peter, Glavni trg 15, Kamnik,
potni list, št. AA 341745, izdala UE Kamnik. gny-70547
Ilić Bojan, Cesta maršala Tita 71, Jesenice, potni list, št. BA 299758, izdala
UE Jesenice. gnc-70694
Janša Mitja, Rimska ploščad 1, Ptuj,
potni list, št. BA 656876. gnn-70337
Jauševac Igor, Cesta Jaka Platiša 3,
Kranj, potni list, št. BA 801248.
gnp-70806
Javoršek Marko, Lucija, Pot k izviru
18, Portorož – Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 161153, izdala UE Piran. gnb-70645
Jericija Marjan, Podsabotin 17, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
116294, izdala UE Nova Gorica.
gnu-70426
Jerlah Sabina, Glogovica 1, Šentvid pri
Stični, potni list, št. BA 871125, izdala
UE Grosuplje. gnn-70362
Jovanov Igor, Ivanci 42, Bogojina, potni list, št. AA 887043, izdala UE Murska
Sobota. gnz-70646
Kaltak Denis, Ulica bratov Rupar 8, Jesenice, potni list, št. BA 802204, izdala
UE Jesenice. gne-70696
Kamberi Đelal, Ulica Bratov Učakar 52,
Ljubljana, potni list, št. BA 524295, izdala UE Ljubljana. gnh-70714
Kastelic Bojan, Dob pri Šentvidu 1,
Šentvid pri Stični, potni list, št. BA
850660,
izdala
UE
Grosuplje.
gnu-70601
Kavaš Matej, Novakova ulica 1, Ljubljana, potni list, št. BA 444577, izdala UE
Ljubljana. gnv-70750
Kestnar Jožica, Ljubeljska ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 411812, izdala UE Ljubljana. gnd-70493
Kestnar Peter, Ljubeljska ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 989438, izdala UE Ljubljana. gnm-70359
Kestnar Valentin, Ljubeljska ulica 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 478881, izdala UE Ljubljana. gnl-70360
Konjar Robert, Lačaves 40/a, Ormož,
potni list, št. BA 641677. gnf-70591
Kos Alojz, Polena 10, Mežica, potni
list, št. AA 218388, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnk-70686
Kos Petra, Libeliče 22, Libeliče, potni
list, št. BA 713177. gno-70632
Kosovič Vladimir, Na Stolbi 5, Ljubljana, potni list, št. BA 876471, izdala UE
Ljubljana. gnq-70705
Košir Karolina, Arclin 51, Škofja vas,
potni list, št. BA 539568. gnt-70427
Križman Franc, Tomšičeva ulica 6, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 55030, izdala UE Koper.
gns-70803
Kropf Matej, Martjanci 63, Martjanci,
potni list, št. BA 996261, izdala UE Murska Sobota. gnf-70691
Kukec Žaklina, Križ 25/a, Tržišče, potni list, št. BA 940265. gnf-70220

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Labazan Milan, Lavrica, Nebčeva 92,
Škofljica, potni list, št. BA 66940, izdala
UE Ljubljana. gnf-70416
Lehner Janez, Matjaševci 67, Kuzma,
potni list, št. BA 757196, izdala UE Murska Sobota. gnf-70216
Levec Damjan, Ulica bratov Poglajen
16, Litija, potni list, št. BA 969143.
gnm-70234
Likar Saša, Potoče 23, Preddvor, potni list, št. AA 798609. gnz-70421
Lovrič Miran, Kromberk, Ulica Vinka
Vodopivca 7, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 62648, izdala UE Nova Gorica. gnp-70831
Macinič Oliver, Ellerjeva ulica 51, Ljubljana, potni list, št. AA 169556, izdala UE
Ljubljana. gne-70592
Maček Alenka, Dragomer, Na grivi 9,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
839518. gni-70688
Mahne Damjan, Polanškova ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. BA 899236, izdala UE Ljubljana. gnh-70489
Majcen Robert, Vrhloga 66, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 571132.
gnx-70223
Maksič Sanja, Mlinska pot 22, Ljubljana, potni list, št. BA 708347, izdala UE
Ljubljana. gnw-70499
Matek Irena, Ložnica pri Žalcu 51, Žalec, potni list, št. BA 705918. gnt-70631
Matelič Zalka, Tesovnikova 78/a, Ljubljana, potni list, št. BA 239750, izdala UE
Ljubljana. gny-70597
Milojević Dragana, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, potni list, št. AA 593515, izdala
UE Ljubljana. gns-70653
Mrdjanović Mehmed, Trata VIII/8, Kočevje, potni list, št. BA 937340, izdala
UE Kočevje. gns-70453
Muhič Viktor, Višnje 26, Zagradec, potni list, št. CA 29444, izdala UE Grosuplje.
gnf-70316
Mukeljić Elvir, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. CA 20762, izdala UE Ljubljana. gnl-70460
Nagode Frančišek, Vrzdenec 88, Horjul, potni list, št. BA 172141, izdala UE
Ljubljana. gnz-70721
Nagode Marija, Vrzdenec 88, Horjul,
potni list, št. BA 171742, izdala UE Ljubljana. gny-70722
Natek Alenka, Ulica Toneta Melive 6,
Slovenske Konjice, potni list, št. BA
641379, izdala UE Slovenske Konjice.
gnm-70434
Nikolić Djordje, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, potni list, št. AA 682396.
gng-70790
Nikolić Ilinka, Metoda Mikuža 18, Ljubljana, potni list, št. AA 682270.
gnf-70791
Olup Matjaž Zvone 3, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 560837, izdala UE Ljubljana. gnj-70387
Palatinus Andreja, C. Dolomitskega
odreda 86/d, Ljubljana, potni list, št. BA
653544, izdala UE Ljubljana. gnk-70536
Pečnik Marko, Obrije 4, Ljubljana, potni list, št. CA 35089, izdala UE Ljubljana.
gng-70719
Pintarič Dušan, Spuhlja 119, Ptuj, potni list, št. BA 466409. gnv-70200
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Piškur Neža, Bratov Rozmanov 4, Ljubljana, potni list, št. AA 979617, izdala UE
Ljubljana. gnt-70527
Planinc Jožko, Vrhpolje pri Moravčah
43, Moravče, potni list, št. AA 365526,
izdala UE Domžale. gns-70403
Planinc Marija, Vrhpolje pri Moravčah
43, Moravče, potni list, št. AA 365528,
izdala UE Domžale. gnr-70404
Planinc Nina, Vrhpolje pri Moravčah
43, Moravče, potni list, št. BA 716329,
izdala UE Domžale. gnq-70405
Plut Robert, Majaronova 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 591200, izdala UE Ljubljana. gnk-70715
Raid Al Degmistani, Krpanova ulica
6/a, Logatec, potni list, št. BA 579949,
izdala UE Logatec. gnx-70673
Ramšak Mojca, Trubarjeva ulica 12,
Celje, potni list, št. BA 922844.
gnk-70411
Razboršek Marija, Veliki vrh 6, Cirkulane, potni list, št. AA 176539.
gnp-70231
Reja Marko, Kozana 27, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
120825, izdala UE Nova Gorica.
gno-70682
Rinaldi Matković Mateja, Bernetičeva
ulica 4, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 66541, izdala UE
Koper. gnw-70224
Rizvić Alen, Vojkova cesta 91, Ljubljana, potni list, št. BA 984803, izdala UE
Ljubljana. gny-70397
Rutar Vladimir, Prapetno 21/c, Tolmin,
potni list, št. AA 11804. gng-70565
Salobir Danijel, Škofja vas 3, Škofja
vas, potni list, št. CA 24810. gnf-70716
Samardžić Alen, Na jami 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 834057, izdala UE Ljubljana. gnh-70814
Slapnik Ida, Robanov kot 25, Solčava,
potni list, št. AA 703580, izdala UE Mozirje. gnd-70418
Slatnar Peter, Ulcia Andreja Vavkna 12,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
115165. gnt-70702
Stepančič Bosa, Vanganelska cesta
57, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
578265. gnq-70205
Stepančič Denis, Vanganelska cesta
57, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
913750. gnr-70204
Stojanović Zoran, Klanska cesta 17,
Medvode, potni list, št. CA 20201, izdala
UE Ljubljana. gne-70542
Strelec Slavko, Skorba 38, Hajdina,
potni list, št. BA 260231. gno-70332
Škofic Borut, Ul. Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, potni list, št. BA 868431.
gni-70763
Štojs Bojan, Cankarjeva ulica 3/a, Krško, potni list, št. BA 349186, izdala UE
Krško. gnp-70431
Šuštar Miroslav, Šmarca, Kamniška cesta 45, Kamnik, potni list, št. AA 29781,
izdala UE Kamnik. gnz-70671
Taljat Radovan, Most na Soči 95, Most
na Soči, potni list, št. AA 467259.
gni-70563
Tepeš Konrad, Strmec 51, Hum na Sutli, Hrvaška, potni list, št. BA 323861,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-70539

Tomažič Božidar, Sv. Danijel 54, Trbonje, potni list, št. BA 151732, izdala UE
Dravograd. gnb-70770
Tonello Antonio, Dekani št. 209/a, Dekani, maloobmejno prepustnico, št. AI
60429, izdala UE Koper. gnt-70227
Torkar Zdenko, Planina 9, Kranj, potni
list, št. AA 575229. gni-70413
Trstenjak Tatjana, Sladki vrh 7, Sladki
Vrh, potni list, št. AA 139783. m-2050
Udovč Frančišek, Soteška pot 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 861710, izdala UE Ljubljana. gnj-70837
Udovč Marija, Soteška pot 10, Ljubljana, potni list, št. AA 713628, izdala UE
Ljubljana. gni-70838
Uranič Viktor, Krvavška cesta 19, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. AA
346763. gnx-70773
Valant Sonja, Aljaževa 3, Lesce, potni
list, št. AA 422455. gne-70717
Vida Sebastjan, Temenica 131, Šentvid pri Stični, potni list, št. BA 288450,
izdala UE Ljubljana. gnb-70445
Vitez Miroslav, Cankarjeva ul. 7, Nova
Gorica, potni list, št. AA 286456, izdala
UE Nova Gorica. gnc-70419
Vnuk Rudolf, Levčeva 6, Maribor, potni list, št. AA 809429. gnn-70458
Vogrinčič Irena, Podgrajska cesta 9/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 841397, izdala UE Ljubljana. gnx-70648
Vučković Sašo, Jakčeva cesta 39,
Ljubljana, potni list, št. AA 875235, izdala
UE Ljubljana. gns-70603
Vujić Marko, Streliška ul. 36, Ljubljana, potni list, št. CA 19717, izdala UE
Ljubljana. gnl-70535
Zalašček Milena, Miren 121/a, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 8661,
izdala UE Nova Gorica. gnr-70683
Zenelji Alji, Cesta španskih borcev
47/a, Ljubljana, potni list, št. AA 451496,
izdala UE Ljubljana. gnv-70675
Zupanc Romana, Rjavica 30, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 710274.
gnj-70662
Žontar Drago, Cankarjeva ulica 17, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 111776, izdala UE Nova Gorica.
gnp-70206
Žunko Franci, Pot v dolino 37/b, Ljubljana, potni list, št. BA 511425, izdala UE
Ljubljana. gnm-70534

Osebne izkaznice
Anžič Drago, Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188770.
gny-70422
Atajić Sanija, Trubarjeva cesta 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 787128.
gny-70447
Avbelj Leon, Lukovica pri Domžalah
70, Lukovica, osebno izkaznico, št.
670606. gno-70357
Avguštinčič Blaženka, Gradac 112,
Gradac, osebno izkaznico, št. 619929.
gnu-70226
Bajc Dušan, Lovska ulica 39, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
723633.
gnc-70219
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Banko Andrej, Študljanska 38/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 354193.
gnt-70827
Belcjan Marija, Ljubeljska 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 441421.
gnb-70495
Bergant Suzana, Klopčičeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 923194.
gns-70478
Bernik Viljemka, Verje 15/c, Medvode, osebno izkaznico, št. 14456.
gnb-70545
Bizjak Mojca, Polšica 33, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 172612.
gnf-70441
Blagovič Ana, Gubčeva ulica 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
585857.
gns-70578
Blagovič Franc, Gubčeva ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 584091.
gnt-70577
Blažič Martin, Šujica 43/b, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
506860.
gnm-70463
Blažon Marija Magdalena, Povšetova
20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
39014. gnn-70758
Bogataj Frančiška, Tovarniška 14, Logatec, osebno izkaznico, št. 975901.
gnd-70743
Borak Željko, Mokrška ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152717.
gni-70638
Božičić Snežana, Iršičeva ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 550055.
gnn-70433
Božičnik Martin, Zdole 49, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
292588.
gng-70690
Brantuša Franc, Brestovec 32, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
731898. gnm-70584
Breskvar Bojana, Dravska ulica 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 423694.
gni-70363
Bučar Stanislav, Igriška 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
640240.
gnk-70761
Budja Blanka, Staneta Severja 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 275235.
gny-70772
Cetin Mojca, Mrše 1, Materija, osebno
izkaznico, št. 95078. gne-70417
Cuder Mitja, Mala vas 116, Bovec,
osebno
izkaznico,
št.
948403.
gnn-70558
Cvetko Tanja, Vodovodna pot 53, Rakek, osebno izkaznico, št. 270670.
gnl-70835
Čačković Božena, Vičava 84, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
301395.
gnl-70710
Čačković Josip, Vičava 84, Ptuj, osebno izkaznico, št. 350427. gnk-70711
Dabo Pavle, Trnovska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 419964.
gnw-70424
Dimnik Tomaž, Polje 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
530667.
gnm-70713
Drača Barbara, Bratov Učakar 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467485.
gnj-70787
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Dremelj Terezija, Peruzzijeva 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 246646.
gnq-70355
Erjavec Tomaž, Polje, Cesta XXXVI/19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127906.
gnp-70410
Fajmut Mihael, Topla 9, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 135665.
gnt-70402
Felić Adin, Cesta na Roglo 11/f, Zreče, osebno izkaznico, št. 113925.
gnl-70685
Flajs Ana, Celjska 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29880. gnc-70444
Gaberšek Ladi, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 484886.
gnv-70325
Gec Karmen, Hrvatini 36/b, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 125256.
gnk-70211
Glavač Bojan, Mačkov kot 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 739912.
gnz-70371
Gorjup Keršič Dragica, Šolska ulica 7,
Velike Lašče, osebno izkaznico, št.
251599. gno-70757
Gostič Peter, Vir, Bukovčeva ulica
18/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
316271. gne-70492
Gošarevski Jožica, Žetale 18, Žetale,
osebno
izkaznico,
št.
820945.
gnq-70555
Grah Matija, Zevnikova 2, Kranj, osebno izkaznico, št. 847788. gne-70742
Grašič Tina, Celovška 108, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
268675.
gnr-70229
Habijanič Darko, Petkova 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 486407.
gnd-70393
Harc Aleš, Selnica ob Muri 20, Ceršak, osebno izkaznico, št. 275647.
m-2046
Horn Ida, Trebinjska cesta 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 470548.
gnu-70701
Horvat Florimond, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 330334.
gnf-70666
Hrnčič Ana, Sladki vrh 16, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 746323. m-2078
Iskra Lovro, Ul. Željka Tonija 39, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
511187. gnr-70379
Jager Martin, Zg. Hudinja 69, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
351494.
gnj-70587
Janša Mitja, Rimska ploščad 1, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
809770.
gni-70338
Jazbec Uroš, Maistrova 20, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 272900.
gnk-70236
Jeras Anton, Cirkuše 8/a, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 347149.
gnw-70449
Kastelic Alojzij, Babnogoriška 3, Škofljica, osebno izkaznico, št. 759701.
gnh-70389
Kavčič Miha, Zapuže 13/a, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
138663. gnn-70583
Kavšek Jožica, Grm 1, Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št. 263805.
gnf-70816

Kerec Darja, Bevkova 5, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 886711.
gnp-70681
Keržič Jožefa, Ulica Kamniškozasavskega odreda 3/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 413848. gng-70840
Kifner Stanko, Vinski vrh 42, Miklavž
pri Ormožu, osebno izkaznico, št.
222015. gnn-70408
Kirar Jože, Zasip, Blejska 10, Bled,
osebno izkaznico, št. 38471. gnx-70548
Kokalj Robert, Vinje 112, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 196582.
gne-70217
Kos Ana, Miren 188, Miren, osebno
izkaznico, št. 925240. gnt-70552
Kristan Renata, Vače 16, Vače, osebno izkaznico, št. 499012. gnw-70599
Kukaj Rahim, Cesta španskih borcev
53/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
25024. gns-70528
Lovrečič Karmen, Obala 116, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
812175. gnv-70400
Makovec Gregor, Cankarjeva 50, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 814946.
gnw-70699
Markežič Ana, Šmarje 8, Šmarje, osebno izkaznico, št. 990579. gnd-70793
Marovt Helešič Andrej, Plac 20, Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
529661. gnf-70566
Matelič Maja, Šorlijeva 15, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
977098.
gnx-70798
Matjašič Darko, Kamnogoriška cesta
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
487254. gnu-70376
Medved Simon, Beraničeva ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 267948.
gns-70628
Mele Petrič Milena, Martinjak 25, Cerknica, osebno izkaznico, št. 127841.
gnk-70386
Mrdjanović Mehmed, Trata VIII/8, Kočevje, osebno izkaznico, št. 392872.
gnq-70455
Munda Janez, Sodinci 7, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 97232. gnr-70629
Mužar Rudolf, Novakova ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 240539.
gnx-70398
Neubert Petra, Galavrjeva 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 418541.
gnm-70759
Nikolić Djordje, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103715.
gnh-70789
Nikolić Stana, Beblerjev trg 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 683141.
gnb-70745
Novak Branko, Vide Janežičeve 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6842.
gnn-70333
Novak Janez, Brezula 38, Rače, osebno izkaznico, št. 93623. gny-70572
Oblak Anica, Zaloška 92, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
100533.
gnb-70720
Očko Jožica, Opekarna 7, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
187107.
gne-70242
Pavelič Marija, Razgor 12, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 52298. gnh-70214
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Pavlovič Hrvoje Robert, Kekčeva 21,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
3263257. gnc-70394
Perhaj Ema, Na postajo 30, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 496812.
gnt-70377
Petrov Milan, Podvozna pot 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 426996.
gnj-70162
Petrovič Danijela, Zlato polje 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
497346.
gnu-70776
Pilinger Sanja, Spuhlja 101/d, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 61629. gnc-70677
Pintarič Simon, Veliki Brebrovnik 94,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico, št.
241378. gnw-70799
Pirnat Kristjan, Krakovska 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
897308.
gne-70392
Piškur Neža, Bratov Rozmanov 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448302.
gnu-70526
Popovič Dejan, Milčinskega ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 39365.
gni-70588
Povše Peter, Klada 8, Ig, osebno izkaznico, št. 160954. gnn-70833
Prodan Petra, Šmarje 25, Šmarje,
osebno izkaznico, št. 456663. gnt-70556
Purgaj Darinka, Porabska 2, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 821304.
gnq-70680
Schrader Špela, Kocenova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 264659.
gnv-70350
Schwarzmann Klemen, Cesta Andreja
Bitenca 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 400925. gnv-70500
Skodič Dragica, Brezula 7/a, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
617535.
gnm-70709
Smolnikar Bojan, Kalanova ulica 7,
Medvode, osebno izkaznico, št. 546065.
gnt-70652
Sredenšek Tanja, Koroška cesta 3,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
422755. gni-70213
Šrumpf Martin, Čanžkova ulica 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 254135.
gnk-70436
Štih Tomaž, Na Rojah 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
758177.
gni-70813
Štojs Bojan, Cankarjeva ulica 3/a, Krško, osebno izkaznico, št. 312458.
gno-70432
Šuran Alfio, Baredi 1, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
176784.
gno-70407
Šuštar Miroslav, Šmarca, Kamniška cesta 45, Kamnik, osebno izkaznico, št.
118908. gny-70672
Trajbarič Tanja, Tomačevo 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526005.
gnj-70537
Vedral Marija, Vojkova 87, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
145411.
gnb-70520
Verovšek Špela, Godič 17/c, Stahovica, osebno izkaznico, št. 582035.
gnp-70506
Veršec Jurij, Cesta na vrtače 7, Velenje, osebno izkaznico, št. 412051.
gnw-70199
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Vnučec Branka, Gaberke 262, Velenje, osebno izkaznico, št. 353744.
gnq-70330
Vodeb Rajko, Gorica pri Slivnici 16,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
622731. gnq-70230
Vogrin Nana, Trg prekomorskih brigad
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
963261. gnr-70704
Vojvoda Sebastijan, Vrbje 83, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
912091.
gnv-70650
Zagradišnik Janez, Prod 42, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 810763.
gne-70642
Zarnik Luka, Suhadole 50/a, Komenda, osebno izkaznico, št. 958023.
gnh-70314
Zorc Nataša, Vrhniška cesta 6, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
232210. gnk-70811
Zupančič Danijela, Rakovniška 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 120471.
gni-70388
Zvon Boštjan, Kajuhova 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 469957.
gnv-70700
Žnidaršič Andreas, Kržišnikova ulica 2,
Medvode, osebno izkaznico, št. 378124.
gno-70382
Žumer Jožica, Trboje 18, Kranj, osebno izkaznico, št. 4557. gnp-70331

Vozniška dovoljenja
Al Daghistani Raid, Bagdad, Bagdad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524240, reg. št. 241819, izdala UE
Ljubljana. gnn-70208
Ančimer Štefan, Predoslje 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087305, reg. št. 32148, izdala UE Kranj
– duplikat I. gnm-70184
Anderlič Jernej, Koželjskega ulica 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1196111, reg. št. 27401, izdala UE
Velenje. gnq-70630
Andoljšek Matej, Šmatevž 7/b, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1082164, izdala UE Žalec. gnz-70575
Asani Servet, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051056, reg. št. 177609, izdala UE
Ljubljana. gni-70538
Atajić Sanija, Trubarjeva cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 353954, reg. št. 163626, izdala UE
Ljubljana. gnz-70446
Avbelj Leon, Lukovica pri Domžalah
70, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 675954, reg. št. 11934,
izdala UE Domžale. gnp-70356
Babnik Andrej, Frenkova pot 2, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1138549, reg. št. 194061,
izdala UE Ljubljana. gnz-70596
Baranič Stanko, Liebknechtova ulica
40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 916830, reg. št. 66206,
izdala UE Maribor. m-2040
Begić Mehmed, Gosposvetska cesta
13/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1104895, reg. št. 179064,
izdala UE Ljubljana. gnt-70656
Belšak Dejan, Medič 46, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
13314444, reg. št. 116508, izdala UE
Maribor. m-2096
Belšak Peter, Medič 46, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1331443, reg. št. 116507, izdala UE Maribor. m-2095
Bergant Nives, Kolarjeva ulica 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1095748, reg. št. 21690, izdala UE
Ljubljana. gnz-70396
Bernik Viljemka, Verje 15/c, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565804, reg. št. 171313, izdala UE Ljubljana. gnc-70544
Blažič Martin, Šujica 43/b, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
769163, reg. št. 50219, izdala UE Ljubljana. gnh-70464
Bodlaj Slava, Žerjavka 10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641654,
reg. št. 34686, izdala UE Kranj.
gnp-70731
Bogatinova Danka, Cesta 1. maja 2,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 743056, izdala UE Jesenice. gnn-70633
Boljka Janez, Maroltova ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 894190, reg. št. 79885, izdala UE
Ljubljana. gnu-70676
Borak Željko, Mokrška ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1491359, reg. št. 175794, izdala UE
Ljubljana. gnj-70637
Borislav Marijan, Gorenjska cesta 1,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 193669, reg. št. 1391. gnr-70183
Bremec Grega, Vrbnje 60, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
475104, reg. št. 41936. gnj-70237
Breskvar Bojana, Dravska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612818, reg. št. 109396, izdala UE
Ljubljana. gnh-70364
Chang Ching Yuan Toni Chang, Bevkova 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1354237, reg. št. 34705,
izdala UE Domžale. gnw-70524
Cokan Monika, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096906, reg. št. 213763, izdala
UE Ljubljana. gng-70365
Cör Hermina, Bakovci, Soboška 45,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
10094. gnl-70189
Čerkez Mirko, Malgajeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. S 262687, reg. št. 56333, izdala UE Ljubljana. gni-70513
Dabo Pavle, Trnovska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163768, reg. št. 219188, izdala UE
Ljubljana. gnx-70423
Derenda Ivan, Pod bresti 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
39015, reg. št. 70833, izdala UE Ljubljana. gnb-70820
Dević Petar, Pod Kerinom 1, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13158, izdala UE Postojna. gni-70313
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Diklić Cvetka, Cvišlerji 19, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3416, izdala UE Kočevje. gnu-70801
Doberšek Polonca, Mariborska cesta
70, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1073682, reg. št. 84894.
m-2088
Dolinšek Marjan, Dobovec 47, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4476, izdala UE Trbovlje. gnn-70658
Dragan Blaž, Vrhovci, Cesta XXVIII/8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1367216, reg. št. 234543, izdala
UE Ljubljana. gnk-70190
Dragoš Niko, Griblje 16, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3154,
izdala UE Črnomelj. gne-70567
Dremelj Franc, Petrušnja vas 27, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 963879, reg. št. 15566,
izdala UE Grousplje. gng-70165
Dular Dejan, Jurka vas 33, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36976,
izdala UE Novo mesto. gnz-70821
Erjavec Marta, Dolenja Nemška vas 8,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 283999, reg. št. 4909, izdala UE
Trebnje. gnu-70505
Erjavec Roman, Brezje pri Dovškem
13, Krško, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 17864. gne-70692
Eržen Nina, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163316, reg. št. 32032, izdala UE
Domžale. gnr-70354
Evdjenič Živko, Ulica Slavka Gruma
48, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 38645. gne-70517
Fabrizio Romina, L. Šercerja 7, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37146, izdala UE Nova Gorica.
gnk-70186
Felić Adin, Cesta na Roglo 11/f, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8214. gnz-70621
Fišer Branka, Črneče 90, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5198.
gng-70640
Frelih Viljem, Gradnikova 4, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št. 2506,
izdala UE Idrija. gnm-70334
Gaberšek Ladi, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134491, reg. št. 70894, izdala UE
Ljubljana. gnw-70324
Gavez Majda, Murnova cesta 5, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1167971, reg. št. 19835, izdala UE
Grosuplje. gnp-70531
Glavač Ana, Mačkov kot 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001336, reg. št. 189212, izdala UE
Ljubljana. gny-70372
Glavač Bojan, Mačkov kot 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1364676, reg. št. 125899, izdala UE
Ljubljana. gnc-70369
Gleščič Miroslav, Osek 93, Šempas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4143.
gni-70488
Gnidovec Franc, Ihan, Dragarjeva ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 234262, reg. št. 7409,
izdala UE Domžale. gnd-70718
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Golob Janko, Kersnikova 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
488502, reg. št. 8265, izdala UE Velenje. gnr-70808
Golob Rajko, Ul. heroja Šlandra 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. S 1277985, reg. št. 31966,
izdala UE Maribor. m-2067
Gornjec Aleš, Legenska cesta 56, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 10958, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-70620
Gostič Peter, Vir, Bukovčeva ulica
18/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 104980, reg. št. 13987,
izdala UE Domžale. gnf-70491
Hafner Ana Marija, Vir, Bukovčeva ulica 38, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 699960, reg. št. 15948, izdala UE Domžale. gng-70815
Hanželič Ljudmila, Šentiljska 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1093137, reg. št. 98272, izdala UE Maribor. m-2049
Hedl Dimitrij, Spodnja Vižinga 13/a,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11475, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnc-70644
Horn Ida, Trebinjska cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391707, reg. št. 74731, izdala UE Ljubljana. gns-70703
Horžen Irena, Ledeča vas 8, Šentjernej, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/2001.
gnw-70474
Hribar Stanislav, Goliev trg 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1062135, reg. št. 2489, izdala UE Trebnje. gnx-70498
Hrnčič Ana, Sladki vrh 16, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7162, izdala UE Pesnica. m-2077
Hudej Nina, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1250316, reg. št. 223934, izdala UE
Ljubljana. gnz-70746
Hudopisk Dominik, Gozdna pot 21,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 12312. gnz-70471
Jančar Alojz, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2001.
gnz-70771
Jenček Darko, Kraigherjeva 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12417, izdala UE Postojna.
gno-70482
Jerič Sonja, Prešernova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
234878, reg. št. 38009. m-2075
Jug Stanislav, Korovci 21/a, Cankova,
vozniško
dovoljenje,
št.
22534.
gnr-70479
Jurgec Nastja, Ulica Vide Alič 16/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35642, izdala UE Ptuj. gnx-70698
Kadenšek Marjan, Vodenovo 16,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 7798, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gns-70203
Kajfež Urban, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1352632, reg. št. 192671, izdala
UE Ljubljana. gns-70153

Kajtazović Zlatko, Za opekarno 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503320, reg. št. 182418, izdala
UE Ljubljana. gnz-70496
Kimovec Nataša, Cesta 14. divizije 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 96239. m-2102
Kirar Jože, Zasip, Blejska 10, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
723935, reg. št. 17110. gnw-70549
Klančnik Dušan Ernest, Zaloška cesta
275, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1051929, reg. št. 22434,
izdala UE Ljubljana. gnm-70209
Klavs Robert, Zidani most 27, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11371, izdala UE Laško – inštruktorsko
vozniško dovoljenje. gnr-70429
Kocjančič Čadež Danica, Kidričeva ulica 85, Trzin, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 514102, reg. št. 150572,
izdala UE Ljubljana. gnl-70760
Kopič Renata, Zg. Korena 75, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1443643, reg. št. 105133, izdala
UE Maribor. m-2071
Kos Franc, Gaberje 6, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6752,
izdala UE Brežice. gnc-70569
Kračman Jana, Jarška cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 119320, reg. št. 181195, izdala UE
Ljubljana. gnn-70158
Kralj Marta, Brinje 2, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733448, reg. št. 47561, izdala UE Ljubljana. gnm-70159
Kralj Robert, Gorenje Sušice 41, Uršna sela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 34418. gnx-70623
Kramar Petra, Linhartova ulica 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054249, reg. št. 25671, izdala UE Velenje. gnl-70639
Krapež Aleš, Beblerjeva 8, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
757969, reg. št. 7952, izdala UE Idrija.
gnz-70571
Krbanjević Dragan, Srebrniče 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 22261, izdala UE Novo mesto.
gnv-70475
Kristan Robert, Vače 16, Vače, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
773112, izdala UE Litija. gnx-70598
Krupenko Andrej, Novakova pot 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 690460, reg. št. 7289, izdala UE Ribnica. gnc-70669
Kukovec Stanislav, Cezanjevci 46/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2694, izdala UE Ljutomer.
gnx-70748
Kunstelj Izidora, Ulica Iga Grudna 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370339, reg. št. 235316, izdala
UE Ljubljana. gnr-70829
Kurnik Anže, Hotemaže 82, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306802, reg. št. 44912, izdala UE
Kranj. gnt-70327
Kuzma Drago, Stara 22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33868.
gnd-70193
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Kužnik Ivana, Prešernov trg 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32638. gnf-70191
Lah Matjaž, Cesta na Čukje 31/a,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
št. 30455, izdala UE Nova Gorica.
gnj-70187
Lah Milan, Trdinova cesta 15, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1501338, reg. št. 14314, izdala UE
Grosuplje. gno-70207
Lanišnik Drago, Braslovče 16, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
1383441, izdala UE Žalec. gnu-70576
Lesjak Tomaž, Zrkovska 134, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715478, reg. št. 76747, izdala UE Maribor. m-2099
Lešnik Musek Petra, Požarnice 85,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1989, reg. št.
180479, izdala UE Ljubljana. gnl-70235
Lipnik Klemen, Selovec 31, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
G, reg. št. 6668. gnw-70774
Logar Marjana, Lokarje 26, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
217352, izdala UE Ljubljana. gnt-70602
Lovše Ludvik, Majcnova ul. 9, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
436735, reg. št. 9036, izdala UE Trebnje. gnl-70785
Lukač Dušanka, Skopska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933814, reg. št. 42999, izdala UE
Ljubljana. gnc-70519
Majcen Marjana, Ulica talcev 1/b, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 655212, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnq-70430
Maksimovič Miroslav, Gradnikove brigade 41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43017, izdala UE Nova
Gorica. gns-70228
Markovič Lili, Grasselijeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 1434311, reg. št. 135160, izdala
UE Ljubljana. gnm-70659
Martinović Tadija, Hladilniška pot 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 295068, reg. št. 151886, izdala UE
Ljubljana. gnu-70826
Matjašič Darko, Kamnogoriška cesta
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 388050, reg. št. 157911,
izdala UE Ljubljana. gnv-70375
Maver Jože Andrej, Škerjančeva ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1135784, reg. št. 216025,
izdala UE Ljubljana. gnp-70481
Mehle Ivan, Iška Loka 44, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 62983, reg.
št. 8627, izdala UE Ljubljana. gne-70767
Mele Petrič Milena, Martinjak 25, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1204005, reg. št. 3585, izdala UE Cerknica. gnl-70385
Mikez Vjekoslav, Rašiška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319916, reg. št. 187273, izdala UE
Ljubljana. gnk-70661
Mrdjanović Mehmed, Trata VIII/8, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 7378, izdala UE Kočevje.
gnt-70452
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Mužar Rudolf, Novakova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1251014, reg. št. 45559, izdala UE
Ljubljana. gnw-70399
Orač Vera, Brezje ob Slomu 002/a,
Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3051, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-70708
Orel Miloš, Sladki vrh 5/b, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
6205, izdala UE Pesnica. m-2076
Ozmec Leon, Velika Polana 164/a, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15201, izdala UE Lendava. gnr-70579
Pavlin Vladimir, Hruševje 86, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4938, izdala UE Postojna. gni-70188
Pečar Ervin, Ruperče 2/a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801434, reg. št. 85338, izdala UE Maribor. m-2047
Pentić Nina, Topniška ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 324072, reg. št. 187980, izdala UE
Ljubljana. gnn-70383
Petrovčič Marija, Podbrezje 45, Naklo, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 808637, reg. št. 7289, izdala
UE Kranj – 1. duplikat. gnk-70511
Piškur Neža, Ul. bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250893, reg. št. 50552, izdala UE
Ljubljana. gns-70678
Planinšec Marjan, Dovže 24/b, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1713. gno-70182
Podgoršek Alen, Štorje 21, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
16873, izdala UE Sežana. gnu-70476
Podobnik Jure, Podlubnik 100, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20693, izdala UE Škofja Loka.
gnm-70834
Poklukar Darja, Šolska ulica 3, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
660738, reg. št. 16701. gno-70732
Prah Darko, Vrhovčeva cesta 32, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 10037, izdala UE Vrhnika.
gno-70532
Praprotnik Iztok, Tepanje 7/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11237. m-2086
Preglan Gvido, Boštanj 12, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4257.
gnc-70769
Prepelič Stanko, Tomšičeva 30/a, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 12311, izdala UE Slovenska Bistrica. gny-70472
Pugelj Branko, Bobkova 16, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1100314, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-70649
Pungerčar Tilen, Kotnikova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135096, reg. št. 214861, izdala
UE Ljubljana. gnr-70679
Putina Mojca, Veliki kamen 67, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14617, izdala UE Krško. gnr-70454
Rajgelj Marjan, Jezerska cesta 79,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 287406, reg. št. 8497, izdala UE Kranj.
gnr-70729

Razdrih Mojca, Andreaševa ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241134, reg. št. 162527, izdala UE
Ljubljana. gnq-70780
Remic Lovrenc, Rupa 9, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH, št.
S 1194284, reg. št. 23677, izdala UE
Kranj – I. duplikat. gny-70697
Repas Renata, Polje, Cesta XXVI/18,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1453338, reg. št. 208124,
izdala UE Ljubljana. gnj-70262
Ribič Rajmund, Šaleška cesta 2/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8967, izdala UE Velenje.
gnv-70800
Rondič Edvard, Obala 121, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5490, izdala UE Piran.
gnb-70195
Schrader Špela, Kocenova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366709, reg. št. 152513, izdala
UE Ljubljana. gnw-70349
Simić Dragan, Žagubica, Jugoslavija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1490452, reg. št. 241422, izdala UE
Ljubljana. gns-70503
Sitar David, Zg. Jarše, Kamniška cesta
28, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1273677, reg. št. 27263,
izdala UE Domžale. gnj-70712
Smolnikar Bizjak Blaž, Mucherjeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972263, reg. št. 171840,
izdala UE Ljubljana. gns-70778
Smolnikar Bojan, Kalanova ulica 7,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482153, reg. št. 140435, izdala
UE Ljubljana. gnu-70651
Snoj Tomaž, Ulica miru 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1244758, reg. št. 135423, izdala UE
Ljubljana. gnm-70259
Stanko Ivan, Trnje 135, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 1435, izdala UE Lendava. gnl-70210
Strdin Matjaž, Sp. trg 53, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGHE, reg. št. 4520, izdala UE Ruše.
m-2042
Šerbelj Karlo, Partizanski tabor 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15793, izdala UE Vrhnika. gnl-70839
Šinigoj Zoran, Šercerjeva cesta 17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1023358, reg. št. 25171, izdala UE
Velenje. gnf-70641
Škerjanc Barbara, Tublje pri Hrpeljah
23, Kozina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12143, izdala UE Sežana.
gnq-70730
Štih Tomaž, Na Rojah 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584774,
reg. št. 161020, izdala UE Ljubljana.
gnj-70812
Štritof Daša, Ob Ljubljanici 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972148, reg. št. 152444, izdala UE Ljubljana. gnh-70414
Šuštar Anton, Kovor, Praproše 6, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
616552, reg. št. 648. gnc-70619
Šuštar Miroslav, Šmarca, Kamniška cesta 45, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
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ABFGH, št. 8911, izdala UE Kamnik.
gnb-70670
Tašner Robi, Kardeljeva ploščad 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369395, reg. št. 182198, izdala
UE Ljubljana. gni-70163
Tomić Dalibor, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1342011, reg. št. 230375, izdala UE
Ljubljana. gnb-70695
Trčko Ivan, Sp. Jablane 23, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
24807, izdala UE Ptuj. gnf-70466
Triller Igor, Novakova ulica 1, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 80/2001.
gnd-70643
Tušek Janez, Kajuhova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1238871, reg. št. 55960, izdala UE Maribor. m-2069
Udovč Frančišek, Soteška pot 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1285080, reg. št. 64590,
izdala UE Ljubljana. gnk-70836
Urbanček Silva, Na otoku 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
121487. gno-70582
Vičič Polona, Jagoče 3/b, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9116,
izdala UE Laško. gnb-70795
Vindiš Franc, Agrokombinatska cesta
6/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1372701, reg. št. 47281,
izdala UE Ljubljana. gns-70378
Vodenik Silvester, Kopitarjeva 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10116. gnt-70802
Vovk Nina, Sp. Slivnica 50, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1483174, reg. št. 1989, izdala UE Grosuplje. gnf-70241
Vračun Jože, Dekmanca 15, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 14052, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnx-70348
Wolf Ernest, Jevnica 62, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
63163, izdala UE Litija. gnk-70786
Zajec Marko, Kolesarska pot 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1524507, reg. št. 220292, izdala UE
Ljubljana. gnr-70754
Zalezina Lidija, Trg 12, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19621,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnz-70346
Zalezina Miroslav, Trg 12, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19806,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gny-70347
Zorc Nataša, Vrhniška cesta 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14039, izdala UE Vrhnika. gnl-70810
Zupanc Andrej, Titova 47, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
668315. gnl-70185
Zver Boštjan, Kajuhova 24, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 21076.
gne-70467
Žele Milan, Drskovče 26, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 6894.
gny-70622
Žerdin Franc, Ptujska cesta 1/a, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 1274, izdala UE Gornja
Radgona. gnw-70624
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Žigmund Aleš, Ulica Iga Grudna 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1135547, reg. št. 197279, izdala
UE Ljubljana. gnc-70169
Žiher Darinka, Dunajska cesta 413,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482503, reg. št. 181531, izdala
UE Ljubljana. gny-70522
Živec Silva, Cesta na Rožnik 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887553, reg. št. 94125, izdala UE Ljubljana. gnh-70764
Žorž Milenka, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002779, reg. št. 201209, izdala UE
Ljubljana. gni-70788
Žunko Franci, Pot v dolino 37/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1052297, reg. št. 14575, izdala UE
Ljubljana. gnn-70533

Zavarovalne police
Baran Branko, Brdinje 34, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št.
410707, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-70197
Dernač Bunta Alenka Marija, Strojeva
ulica 20, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101362340, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-70550
Hedžet Milan, Žerovinci 20, Ivanjkovci, zavarovalno polico, št. 302484, izdala
zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnc-70469
Iljaž Jože, Nova vas 12, Bizeljsko, zavarovalno polico, št. 41402000407, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-70735
Jagodic Igor, Kamniška cesta 14, Vodice, zavarovalno polico, št. 379363, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-70255
Oman Angelo Janaz, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101362547, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-70822
Polanec Darja, Bistriška cesta 6, Poljčane, zavarovalno polico, št. 371711,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnd-70318
Polše Branko, Krtina 100, Dob, zavarovalno polico, št. 8585211, izdala zavarovalnica Triglav. gnb-70374
Rozman Peter, Verje 27, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 771647, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-70740
Vernik Brigita, Pesnica pri Mariboru
35/d, Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št. 303653, izdala zavarovalnica Slovenica, filiala Maribor. gnr-70179
Vežnaver Avgust, Trubarjeva 25, Piran
– Pirano, zavarovalno polico, št.
0110797687. gnf-70516

Spričevala
Adamlje Franci, Puciharjeva ulica 30,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Srednje
elektrotehnične
šole
v
Ljubljani.
gnm-70784

Alidič Jernej, Vrečkova ulica 6, Kranj,
obvestilo o uspehu 5. letnika Srednje
kmetijske in mlekarske šole, izdano leta
2001. gnl-70635
Andrej Polonca, Vrtna ulica 21, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole, smer tek. kemik, izdano leta
1991/92 v Mariboru. m-2081
Arsov Aleksandar, Cesta železarjev 25,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole Radovljica. gns-70328
Aupič Dejan, Glavna cesta 18, Mirna
Peč, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gostinske šole v Novem mestu, izdano leta 1991 in 1992. gnn-70358
Beguš Andreja, Plečnikova 8, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1995. m-2073
Benko Rajmund, Ranca 30/b, Pesnica pri Mariboru, diplomo Srednje agroživilske šole – kmetijska mehanizacija, št.
575, izdana leta 1986. m-2045
Benko Rajmund, Ranca 30/b, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ – poklic avtomehanik, izdano leta 1984. m-2044
Blažič Marko, Razgledna 19, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika SKPŠ
Koper, izdano leta 1998. gny-70747
Bobnar Darinka, Zbure 46, Šmarješke
Toplice, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1979 in 1980, izdano na
ime Šutar Darinka. gnx-70723
Bodiroža Dalibor, Ljubljanska 93, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SSŠ
Štore, št. 365. gnp-70456
Bovič Mirjana, Ljubljanska 35, Maribor, indeks, št. 71105283, izdala Pravna
fakulteta Maribor. m-2091
Brunčič Jasna, Jamnikova ulica 10,
Ruše, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-2103
Cajhen Mojca, Kranjčica 41/b, Šentjur, indeks, izdala Srednja lesarska šola.
gnj-70212
Ceglar Sandi, Obrov 57, Obrov, spričevalo 2, letnika SKPŠ Koper, izdano leta
1993. gnx-70323
Celec Jernej, Št. Kuzmiča 22/a, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika SŠGT,
smer kuhar. gnn-70733
Celec Jernej, Št. Kuzmiča 22/a, Murska Sobota, spričevalo 2. letnika SŠGT,
smer kuhar. gnm-70734
Čadež Gregor, Aškerčeva ulica 5/a,
Kamnik, indeks, izdala Srednja šola tehničnih strok Šiška leto izdaje 1998/99.
gnz-70600
Černezel Branko, Koresova ulica 5,
Ptuj, spričevalo 1. letnika Avtomehanske
šole Ptuj. gnf-70616
Čokl Jurij, Vršna vas 7, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 2. letnika Poklicne
tehnične in računalniške šole Velenje.
gnb-70570
Čuš Marko, Rimska ploščad 23, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1994. gnn-70483
Ćoragić Ermina, Trg svobode 23, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj, smer prodajalec
in ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1994/95. gnv-70825
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Doberšek Polonca, Mariborska 70,
Orehova vas, indeks, št. 61183605, izdala Pedagoška fakulteta Maribor.
m-2087
Drobež Tina, Linhartova cesta 17, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1991/92.
gnx-70373
Feketija Igor, Spominska ulica 23, Celje, indeks, št. 19326889, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-70625
Fesel Andrej, Tomanova 6, Maribor,
indeks, št. 93373154, izdala Tehnična
fakulteta. m-2043
Fesel Andrej, Tomanova ulica 6, Maribor, indeks, št. 51028300, izdala Fakulteta za kmetijstvo. m-2066
Gajšek Mateja, Spuhlja 72, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole, smer tekstilni tehnik konfekcionar, izdano leta 1992. m-2085
Goršek Igor, Goriška cesta 59, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika ŠCV Velenje – monter elektr. omrežij in instalacij.
gnu-70201
Grah Anja, Tržec 1/a, Videm pri Ptuju,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilne šole Maribor, smer frizer, izdano leta 1997, 1998
in 1999. m-2080
Grubelnik Gregor, Vinogradniška 31,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Maribor. m-2039
Gruden Roza, Kašča 12/c, Semič,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Gostinske šole, izdano leta Malinovič Roza. gnw-70178
Harc Marko, Tišina 3/b, Tišina, indeks,
št. 61092004, izdala Pedagoška fakulteta. m-2083
Horvat Mateja, Kvedrova cesta 17,
Ljubljana, diplomo Srednje kemijske šole
v Ljubljani, izdana leta 1987, na ime Tomšič Mateja. gny-70497
Hozjan Lidija, Gomilica 97/a, Turnišče,
letno spričevalo Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1992/93, izdano na ime Gjerkeš Lidija.
gnz-70171
Humski Klavdija, Donačka gora 21,
Rogatec, spričevalo 3. letnika Srednje
kmetijske in gospodinjske šole Šentjur,
izdano leta 2000. gns-70728
Ignatijev Samo, Šentilj 49/i, Šentilj v
Slov.goricah, diplomo SERŠ, št. 105 I
241/86, izdana 24. 6. 1986. m-2063
Jančar Irena, Gregorčičeva 4, Radenci, spričevalo OŠ II. MS, št. 409/93, izdano 3. 7. 1995 na ime Žuravlev Robert.
gnd-70343
Jančič Jani, Toneta Melive 2, Slovenske Konjice, spričevalo o končani OŠ v
Slovenskih
Konjicah,
izdano
leta
1997/1998. gnh-70564
Janov Jasminka, Tomačevska cesta
11/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc, izdano leta 1981, izdano na ime Jovanović Jasminka.
gnq-70655
Jelen Andrejka, Studence 20, Žalec,
letno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poslovno-komercialne šole Celje, program
podjetniško poslovanje, smer poslovni tajnik, izdano leta 1995/96, 1996/97 in
1997/98. gne-70792
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Jelenc Marjetka, Kovor, Srednja pot
7, Tržič, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnz-70525
Jeler Urška, Kidričeva 108, Trzin, spričevalo o končani OŠ Tržin, izdano leta
1993/94. gnv-70175
Jurada Iztok, Semedela 54, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu SKPŠ Koper. gnc-70319
Jurčić Ana, Krožna cesta 8, Koper –
Capodistria, indeks, št. 20960312, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-70832
Kajzer Franc, Ul. Konrada Babnika 25,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani,
izdano leta 1979. gnp-70406
Karadžić Aleksandra, Župančičeva ulica 3, Kamnik, diplomo Srednje trgovske
šole, izdana leta 2001. gnt-70502
Kološa Sanja, Kardoševa 6, Murska
Sobota, letno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem – gostinski tehnik,
šolsko leto 2000/01. gnb-70320
Kopušar Dušan, Koroška cesta 35,
Šoštanj, spričevalo o končani OŠ Karla
Destovnika Kajuha. gnh-70689
Kordež Tanja, Jamnik 7, Zgornja Besnica, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske šole v Kranju, izdal RIC.
gnj-70512
Košir Matjaž, Miličinskega ul. 14, Celje, indeks, št. 81570104, izdala EPF.
m-2070
Koštomaj Grega, Betnavska 11, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1996.
m-2057
Kresnik Danijel, Liptovska 33, Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Boris Kidrič Celje –
poklicna avtomehanična šola, izdano leta
1980. gnx-70473
Kurečič Gregor, Gorkega 27, Maribor,
diplomo Zdravstvene šole, izdana leta
2000 v Mariboru. m-2079
Kuronja Koloman, Ledavsko naselje
12, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu št. 484, izdala PŠ Murska Sobota dne 29. 1. 1972. gnb-70345
Kužnar Zlatko, Sp. Dobrenje 32/b, Pesnica pri Mariboru, izkaz OŠ Kerenčičevih Pesnica, izdano leta 1975 do 1983.
m-2065
Lasecky Martina, Segovci 23/a, Apače, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1991 in 1992.
m-2098
Leopold Bogdan, Zg. Senarska 41/a,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Gostinske šole Maribor, izdano leta
1992. m-2054
Lesjak Sebastjan, Škapinova 15, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole Šentjur, program poljedelec –
živinorejec, izdano leta 1993/94.
gnj-70437
Lešnik Ksenija, Ul. Veljka Vlahoviča 65,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 1989.
m-2059
Lorberg Luka, Hafnerjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole

tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnl-70260
Lovšin Marjan, Gradišče 227, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil Ljubljana Ježica,
izdano leta 1971. gnc-70494
Lupše Lilijana, Pikšenbreg 17/b, Globoko, spričevalo o končani OŠ Artiče, izdano leta 1978. gnk-70461
Majerič Vesna, Ob Sloveniki 7, Orehova vas, spričevalo od 1 do 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1992
– 1995. m-2061
Medved Karmen, Podkraj 6, Ravne na
Koroškem, obvestilo o uspehu za 2. letnik Šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1993. gnj-70166
Merlak Blaž, Kopališka 3/a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. gnl-70485
Miketek Tomaž, Česnikova 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnv-70529
Nadvežnik Zdenka, Volog 19, Šmartno
ob Dreti, spričevalo od 1 do 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
leta 1972 – 1975. m-2060
Obrekar Irena, Ob stari bolnici 1, Izola – Isola, spričevalo 1. letnika SZŠP.
gnk-70736
Ogorevc Aleksander, Kapelska cesta
14, Dobova, spričevalo 1. do 4. letnika
ter maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice, izdano na ime Šoštarec Aleksander.
gnd-70618
Okič Edita, Cesta železarjev 25, Jesenice, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Čufarja na Jesenicah, izdano leta 1993/94.
gnn-70608
Oman Nives, Ferrarska 17, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Poklicne administrativne šole, izdano leta
1980, izdano na ime Marka Nives.
gnz-70329
Oman Nives, Ferrarska 17, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne administrativne šole, izdano
leta 1982, izdano na ime Marka Nives.
gnf-70353
Orehek Mateja, Ig 336, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Vič, izdano
leta 1994. gnn-70233
Osmankić Emina, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ketteja Murna, izdano leta 1992. gne-70817
Papež Sandi, Ratež 44/a, Brusnice,
zaključno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 1983 – poklic avtomehanik. gny-70322
Pegam Sašo, Podrovnik 81, Zgornja
Besnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicno kovinarske šole Kranj, izdano leta 1981. gnk-70340
Petrin Marta, Kropa 23, Gornji grad,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
prodajalca, izdala Gospodarska zbornica
leta 1997. gnw-70824
Pevec Nataša, Jelendol 5, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Novo mesto. gnl-70435
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Pisek Gregor, Trebinjska 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 1991. gng-70515
Pliberšek Vera, Vinarje 79, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Tam v Mariboru, izdano
leta 1983. m-2093
Pogačnik Maja, Rodica, Dragarjeva ulica 21, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996. gnm-70809
Poharič Suzana, Matjaževa ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta
1989/90, izdano na ime Fridl Suzana.
gns-70753
Poklukar Urška, Breznica 28/c, Žirovnica, spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske šole, izdano leta 1991/92, izdano
na ime Resman Urška. gnr-70504
Poštrak Sonja, V klancu 3, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja v
Mariboru, izdano leta 1979. m-2041
Potočnik Bojan, Gajštova pot 2, Šentjur, spričevalo 1, 2. in 3. letnika SKSMŠ
Štore. gnv-70725
Potočnik Bojan, Gajštova pot 2, Šentjur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole v Celju – strojni tehnik,
izdano leta 1996. gnt-70727
Puhan Marija, Ulica Pariške komune
15, Maribor, spričevalo o končani OŠ
Ludvika Pliberška, izdano leta 1974 v Mariboru. m-2100
Ratkajec Ivica, Rakovec Tomaševečki
53, Klanjec, Hrvaška, diplomo št. 14, izdala ŠKIMC Štore dne 22. 6. 1994.
gne-70442
Rauter Boštjan, Borova vas 8, Maribor, indeks, št. 93511918, izdala Fakulteta za elek. računalništvo in informatiko
Maribor. m-2097
Rezelj Andreja, Postaja 27, Mirna Peč,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1980 in 1981.
gnp-70560
Sagadin Zvezdica, Nedeljica 52/b,
Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu
IKŠ, smer strugar, izdano leta 1991 v Mariboru. m-2082
Simšič Danica, Leninov trg 14, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta
1973. gnd-70768
Smej Ksenja, OF 10, Črenšovci, indeks, št. 81553046, izdala EPF Maribor.
m-2068
Smerajec Robert, Podlipoglav 18/b,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za strojništvo, št. I-S-1491, izdana leta 1987.
gno-70361
Sovdat Jaka, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnx-70523
Spreitzer Jožefa, Pot na debeli hrib 66,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1973,
izdano na ime Čož Jožefa. gnc-70194
Strnad Marko, Ulica talcev 5, Žalec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
1987, 1988 in 1989. m-2104
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Škerjanec Primož, Cesta IV/8, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
izdano leta 1993. gnb-70595
Šonaja Ana, Jurkovičeva ul. 11, Radenci, spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske
gimnazije Maribor, izdano leta 2000 in
2001. m-2048
Šubic Tatjana, Slatna 8, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo Srednje tekstilne
šole Kranj, izdano leta 1977/78,
1978/79, 1979/80 in 1980/81.
gne-70167
Šurbek Valentina, Župančičeva 17,
Brežice, indeks, št. 71122053, izdala
Pravna fakulteta. m-2074
Švarc Ernest, Zg. Senarska 25, Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika SKSMŠ, smer avtomehanik.
m-2089
Tassi Hanzi, Zavetiška ulica 12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar. gno-70657
Tišler Jani, Gačnik 86, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1., 2., 3., 4., 5. in 6.
razreda OŠ Pesnica, izdano leta 1996 do
2001. m-2092
Trifkovič Vlado, Starše 58, Starše, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor,
izdano leta 1986. m-2072
Turk Matjaž, Veluščkova 5, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta 1983. gnu-70401
Ulaga Aleš, Na Pristavi 5, Laško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Maršala Tita Celje, izdano leta
1989/90. gno-70457
Umek Janez, Hruševje 69, Hruševje,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo za promet in zveze dne 18. 9.
1997, št. 608196. gnu-70580
Vidmar Ludvik, Resnik 70, Zreče, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje, št. 45/81-23, izdano 26. 6. 1981.
gnq-70830
Vukovič Peter, Jesenova 24, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Komercialne šole, št. 74, izdano leta 1980.
gnx-70173
Zabukovnik Matjaž, Zaloze 1/a, Polzela, zaključno spričevalo Srednje živilske
šole Maribor, št. 758, izdano 28. 6.
1996. gnr-70804
Zabukovšek Erik, Žiče 4, Loče pri Poljčanah, spričevalo o končani OŠ Loče,
izdano 15. 6. 1982. gnj-70612
Zupan Cvetka, Grahovše 13, Tržič,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta
1987, 1988, 1989 in 1990. gnc-70744
Žlindra Krištof, Trata III/10, Kočevje,
spričevalo o končani OŠ Zbora odposlancev Kočevje, izdano leta 1997.
gni-70613
Žohar Milena, Hrenova ulica 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedagoške smeri v Celju, izdano
leta 1977. gnd-70443

Ostali preklici
Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana, preklicuje zeleni karti št. 744402, 666939, zelene karte od št. 725141 do 725240,
zeleno karto št. 726075, zelene karte št.
650381, 650382, 650384, 650387,
650415, 650427, 650428, zeleno karto
št. 725356, police AA-PT št. 17983,
16482,
16525,
17776,
17802.
Ob-57324
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje
službeno izkaznico pooblaščene uradne
osebe Tatjana Horvat, zaposlena na Davčnem uradu Novo mesto, na delovnem
mestu inšpektor III, pod registrsko številko 12390, izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-57326
AGROCOM D.O.O., Dečno selo 19,
Artiče, licenco št. 00439 za priklopno vozilo MB z reg. oznako KK 39-26J.
gnu-70351
Ahec Sašo, Turjak 5, Turjak, delovno
knjižico. gnl-70510
APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje,
licenco št. 353/21, izdana 1. 12. 1997
pri GZS za vozila z reg. oznako CE
APS-42, CE APS-01, CE APS-02 in CE
APS-07. gnp-70581
ARTPRO d.o.o., Zgornje Gameljne 27,
Ljubljana Šmartno, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1034676. gnz-70521
Avtoprevozništvo Zoran Sodnik s. p.,
Češminova ulica 18/a, Domžale, licenco,
št. 006899/4210-LM16/1998 za vozilo
Zastava 80-12 reg. št. LJ P9-465.
gnp-70706
Babnik Vesna, Bizoviška cesta 59,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-70647
Banko Andrej, Študljanska 38/a, Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
30011240, izdala Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gns-70828
Barbič Monte Mojca, Bratovševa ploščad 17, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1057248. gnf-70741
Bašelj Boštjan, Gradnikova ulica 4,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 2004322 in A
1246158. gnx-70627
Brajda Robert, Miren 5/h, Miren, delovno knjižico. gnd-70168
BTC d.d. LJUBLJANA, Šmartinska
152, Ljubljana, licenco št. 0000441/20,
izdala Gospodarska zbornica Slovenije
25. 11. 1997 za tovorno vozilo TAM 130
T 11 B z reg. oznako LJ V8-774.
gnv-70450
Buršič Saša, Šercerjeva 15, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61175059.
m-2062
Cebek Tanja, Vrtna ul. 4, Lenart v
Slov.goricah, pobotnico, št. 88607.
gnk-70486
Cebek Tanja, Vrtna ul. 4, Lenart v
Slov.goricah, vinkulacijsko potrdilo, št.
8903 zavarovalnice Slovenica d.d. Ljubljana. gnj-70487
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Černelič Katarina, Cesta 4. julija 83,
Krško,
študentsko
izkaznico,
št.
01099118, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gne-70367
Čotar Irena, Pod Lazami 28, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
21015627, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-70668
Čurović Luka, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41990336, izdala Medicinska fakulteta.
gnp-70381
DA – CAPO TX d.o.o., Gerbičeva 70,
Ljubljana, licenco, št. 0002065/27 z dne
18. 1. 1998 za vozilo z reg tablico št. LJ
D8-02M. gnw-70674
Dmitrović Nikola, Vodovodna cesta
3/a, Ljubljana, vozno karto, št. 74, 100%
popust, izdal LPP. gnq-70530
Droždan Anica, Heroja Maroka 24,
Sevnica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1014722.
gnm-70459
Feketija Igor, Spominska ulica 23, Celje, študentsko izkaznico, št. 19326889,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-70626
Feštanj Peter, Polje 23, Zagorje ob
Savi, delovno knjižico št. 13/93.
gnt-70352
Frank Stojan, Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1050513.
gnp-70606
Funda Tina, K jami 12, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 7590. m-2051
Glinik Klavdija, Libeliče 36/a, Libeliče, študentsko izkaznico, št. 61132863.
m-2094
Göderer Jorg, Trubarjeva cesta 77,
Ljubljana, delovno knjižico, izdano na ime
Tomkiewicz Jorg. gnx-70752
Golner Matija, Valvazorjeva 25, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1004483. gnb-70395
Gračnar Ivan, Žigon 15, Laško, dvižni
listek št. 46, izdalo Urarstvo Trglavčnik v
Celju. m-2084
Grčar Urban, Črešnova 4, Zreče, študentsko izkaznico, št. 93476738.
m-2056
Gulič Darjo, Izvidniška 17/b, Pobegi,
delovno knjižico. gnk-70611
Hacler Tina, Rusjanov trg 10, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnx-70823
Hajdinjak Jožef, Na Kresu 18, Železniki, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1051263. gnq-70755
HALO. T d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, licenco, št. 10459/165 z dne 19. 7.
2001 za vozilo LJ S7-67A. gnf-70366
Hašaj Mateja, Bodonci 91, Bodonci,
študentsko izkaznico, št. 61168417.
m-2058
Hrvatin Aleš, Nadanje selo 24, Pivka,
delovno knjižico. gnq-70180
Huber Gorazd, Kajuhova 6, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 62139,
ser. št. 0339524, izdala UE Murska Sobota. gnd-70468
Hvalec Špela, Gorska pot 40, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 18980296, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gng-70540
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HYPO LEASING CELJE d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1176255. gno-70782
IBM SLOVENIJA d.o.o., Trg republike
3, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1020111 in A
0136109. gnp-70756
Iskra Lovro, Ul. Željka Tonija 39, Ljubljana Šmartno, študentsko izkaznico, št.
41990296, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnq-70380
Jerman Borut, Šmarje 127, Šmarje,
službeno izkaznico, št. J26610AD, izdal
Telekom Slovenije. gnm-70609
Jerman Vesna, Rusjanov trg 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 71980187,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnu-70326
Jug Stanislav, Korovci 21/a, Cankova,
sodniško izkaznico, št. 751/1/99-746 z
dne 15. 12. 1999. gnq-70480
Klobučar Rok, Koroška cesta 122, Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
93432017. m-2101
Kolmančič Stanko, Skolibrova 4, Ormož, delovno knjižico. gnl-70610
Korunič Adorni, Žiberci 26, Apače, delovno knjižico. gno-70707
Kovačič Ljudmila Marija, Grudnica 16,
Čepovan, delovno knjižico, št. 11314, izdala UE Tolmin. gnm-70484
Kranjc Julijana, Pameče 190, Slovenj
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1052888.
gnh-70614
Leva Bojan, Glavarjeva ulica 49, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-70451
Lonić Damir, Metelkov dvor 1, Grosuplje, servisno knjižico ua WV Golf , št.
šasije
WVWZZZ1U2YW764927.
gng-70440
Luketina Tanja, Slatenska cesta 12,
Radenci, študentsko izkaznico, št.
18990398, izdala Filozofska fakulteta.
gnd-70818
Macinič Oliver, Ellerjeva ulica 51, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/09-6161/94, mornar-motorist. gnd-70593
Macinič Oliver, Ellerjeva ulica 51, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS, št. 02/09-552/01,
izdano 12. 3. 2001. gnc-70594
Medjimorec Srečko s.p., Ulica Ane Ziherlove 14, Ljubljana, overjeno kopijo licence št. 115 za vozilo Opel Omega z
reg. oznako LJ C5-13P. gnm-70509
Meglič Aleš, Lom pod Storžičem 11,
Tržič, vozno karto, št. 112, relacija Lom –
Kranj, izdal Integral AP Tržič d.d.
gnw-70174
Mihelič Tamara, Gregorčičeva 28, Piran – Pirano, delovno knjižico.
gnh-70164
Murko Aleksander, Podvinci 135, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 93456574.
m-2052
Mustar Martina, Vodmatska ulica 10,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1023789.
gnp-70156
Olivo Aleksander, Tratnikova 28, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-70541

Osman Ali Idris, Cesta 27 aprila 31,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-70438
Osmankić Emina, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-70384
Pak Tanja, Mladinska 3, Rogaška Slatina, delovno knjižico, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk-70636
Pavlović Ana Marija, Brdinje 83, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico. gnx-70477
PEJO TRADING import-export d.o.o.,
Koper, Sermin 7/b, Koper – Capodistria,
licenco za opravljanje mednarodnega prevoza stvari za lastne potrebe št. 504/22,
izdala GZS, za vozilo Fiat Fiorino 1.7D z
reg. oznako KP 35-74C. gnb-70420
Pekić Strahinja, Dunajska 101, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19354200,
izdala Ekonomska fakulteta. gnf-70391
Pezdir Jana, Rožna dolina, Cesta
VII/24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani. gnu-70155
Planinec Franci, Zg. Javoršica 8, Moravče, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1095510. gnr-70654
Pocajt Sašo, Smetanova ul. 31, Maribor, študentsko izkaznico, št. 93456460.
m-2053
Podgorelec Ivan, Bratovševa ploščad
16, Ljubljana, vozno karto, št. 218 s
100% popustom, izdal LPP. gnh-70239
RIEMER d.o.o., Dobrava 70, Slovenske Konjice, licenco, št. 0002190/69 za
vozilo Mercedez Benz 2626 S z reg. tablico CE 36-36S. gnp-70781
Savič Jadranka, Gasilska 17, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnz-70321
Semenič Franc, Ihova 63, Benedikt,
delovno knjižico. gnt-70777
Sešlar Špela, Kersnikova 6, Celje, potrdilo o opravljenem izdalo Ministrstvo za
šolstvo in šport, izdano 18. 5. 1999.
gnj-70562
Simončič Marija, Podkraj 29, Radeče,
delovno knjižico, št. 321033, izdana leta
1982. gnt-70202
Sivka Matej, Pod lipami 20, Celje, delovno knjižico. gni-70738
Skale Marija, Miloša Zidanška 8/a,
Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 3692,
ser. št. 866400. gnl-70585
Sodja Nina, Tržaška cesta 113, Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno-70607
Sovič Martin, Ravne 48, Šoštanj, potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo z
traktorjem in traktorskim priključkom, izdala Kmetijska šola v Šentjur pri Celju.
gnj-70412
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0076969. gnm-70634
Šibenik Boštjan, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-70819
Šifrer Ana, Gradnikova 97, Radovljica,
delovno knjižico. gnj-70737
Štor Nataša, Šodgrad 35, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 81530201.
m-2064
Tercelj Urška, Franketova 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970272, izdala Pravna fakulteta. gnr-70779
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TRANSAVTO POSTOJNA d.d., Tržaška
61, Postojna, licenco, št. 0000527/21
za vozilo z reg. tablico PO D5-010, PO
D5-014, PO D5-037, PO D5-043 in PO
D5-065. gnn-70783
Tufekčić Bilić Breda, Bratov Rupar 5,
Jesenice, delovno knjižico, izdano na ime
Tufekčić Breda. gng-70615
Umbreht Frančišek, Andraž nad Polzelo 101, Polzela, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1022083. gnh-70439
Valenta Tadej, Prazna ulica 8, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala izdala Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani. gnx-70198
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Vasle Milica, Marija Reka 9, Prebold,
delovno knjižico, izdano leta 1969 v Žalcu. gnw-70574
Veren Lidija, Stara ulica 22, Murska
Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1162993.
gnb-70170
Vodeb Simon, Kraigherjeva 11, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1093051. gnz-70221
Vrbetič Adrijano, Tabor 15, Logatec,
delovno knjižico. gno-70807
Zrimšek Grega, Vodovodna 23, Orehova vas, študentsko izkaznico, št.
81549777. m-2055

Žibert Franc, Gorenje Skopice 10, Krška vas, študentsko izkaznico, št.
71990359, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnq-70805
Žitnik Jure, Na Kresu 22, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 19780942, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-70312
Živčič Mirko, Dolgi breg 47, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-70765
Žuretrans – avtoprevozništvo, Cesta
Španskih borcev 41/a, Ljubljana, licenco, št. 003600/2826-ZR36/1997 za tovorno vozilo MAN -24-372, reg. št. LJ
A2-62A. gne-70667
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