Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

91

Ljubljana, petek

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. 313-11/98-01
Ob-58732
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana, faks 478-60-58.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročena v naslednjih 12 mesecih: nova Pediatrična
klinika v Ljubljani – gradbena obrtniška
instalacijska dela v ocenjeni vrednosti
okrog 12.000 milijonov SIT.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v septembru – oktobru 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
tehnična služba: Slavica Cimperman, univ.
dipl. inž. gr.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Ministrstvo za zdravje
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Preklic
Ob-58498
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, preklicuje javni razpis za oddajo naročila blaga dobave nafte in naftnih derivatov po odprtem postopku, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 82 z dne 19. 10. 2001.
Javno podjetje Komunala Trbovlje
d.o.o., Trbovlje
Popravek
Št. 404-08-306/01
Ob-58742
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja po
odprtem postopku MORS 281/2001-ODP,
za nakup izolirnih dihalnih aparatov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86 z dne
2. 11. 2001, Ob-57742, se 8. (a) in 9. točka popravita in se pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 12. 2001 do 12.
ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2001 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logisitko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1
Ob-58321
1. Naročnik: Osnovna šola Zali rovt
Tržič.

Leto XI

2. Naslov naročnika: Pot na Zali rovt
15, 4290 Tržič, tel. 04/59-71-250, faks
04/59-71-260.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske 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 sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– perutnino,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene ribe in ostala hrana,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Zali rovt
Tržič, Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič in
podružnična šola Podljubelj, Podljubelj 107,
4290 Tržič.
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 in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Zali rovt Tržič, Pot na Zali rovt
15, 4290 Tržič, kontaktna oseba je ravnatelj Janez Godnov, prof., telefon
04/59-71-252.
(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 šole, 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
šole št. 51500-603-30874 - za razpisno
dokumentacijo.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 12. 2001
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Zali rovt Tržič,
Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 8. uri na Osnovni
šoli Zali rovt Tržič, Pot na Zali rovt 15, 4290
Tržič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica 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. 1.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in 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: 7. 11. 2001.
Osnovna šola Zali rovt Tržič
Št. 4273
Ob-58347
1. Naročnik: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gorazdova 6, Ljubljana, tel. in faks 01/505-72-75,
01/515-59-20 in 01/515-59-25.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – živila, po naslednji specifikaciji:
1. mleko in mlečni izdelki – 29451 l
oziroma kg in 49709 kom,
2. meso in mesni izdelki – 17144 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 740 kg in
142 kom,
4. jajca – 30.000 kom,
5. olja – 4.041 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –
53.270 kg,
7. konzervirana zelenjava –2410 kg in
1028 kom,
8. sveže sadje – 32.256 kg,
9. konzervirano sadje – 1516 kom,
10. sadni sokovi in sirupi – 3566 l in
7960 kom,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
5058 kg in 533 kom,
12. zamrznjeni izdelki iz testa – 300 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo – 9593 kg
in 55294 kom,
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14. slaščičarski izdelki in keksi – 470 kg
in 11.700 kom,
15. ostalo prehrambeno blago –
8446 kom. in 6396 kg.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabav posameznih živil, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo
dane v sklopih – del javnega naročila. Posameznik lahko predloži ponudbo za enega,
več ali vse sklope. Pri tem pa mora navesti,
da se ponudbe nanašajo na sklope.
Naročnik se pridržuje pravico izbrati pod
posameznim področjem več ponudnikov.
Več ponudnikov si naročnik pridržuje izbrati
iz razloga, ker gre za naročilo – dobavo
živil, kjer mora biti na razpolago več dobaviteljev zaradi redne in pravočasne dobave
blaga, da zagotovi pestrost ponudbe (različni okusi in kvaliteta) ter najbolj ugodno ceno
določenega živila v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava na
tri dostavna mesta: Vrtec Najdihojca, Enota
Palček, Gorazdova 6, Ljubljana, Enota Biba, Ljubeljska 16, Ljubljana in Enota Čenča, Lepodvorska 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne dopušča varientnih ponudb, kar
pomeni, da mora ponudnik oddati le eno
ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pogodbe se
bodo z izbranimi ponudniki za dobo 24 mesecev tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija in dodatne informacije se lahko zahtevajo na naslovu naročnika: Vrtec
Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana.
Lahko se jo zahteva od tajnika, Amalije Oražem tel. 01/505-72-75, 01/515-59-20,
01/515-59-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od dneva razpisa tj. 15. 11. 2001 dalje, od
8. do 14. ure. Lahko jo zahtevajo po faksu,
elektronski pošti, kot priporočeno pošiljko,
ali pa jo osebno dvignejo na naslovu. Pogoj
za dvig je potrdilo o predhodnem plačilu
razpisne dokumnetacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT. Davek je vštet v ceno.
Plačilo na blagajni računovodske službe v
gotovini – ob prevzemu razpisne dokumentacije ali na ŽR št. 50104-603-52209.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 17. 12. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tajništvo. Prevzemnica Oražem Amalija, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 2001 ob
10. uri, na naslovu naročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6 1000 Ljubljana, uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do 31. 1. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določene predpise: javno
naročilo se finansira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Plačlni rok je najmanj 30 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): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. V ponudbeno dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbio naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
A) izpolnjen razpisni obrazec 1 – podatki
o ponudniku,
B) izpolnjen razpisni obrazec 2 – obrazec ponudbe,
C) odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi RS (samo za ponudnike
živil živalskega izvora),
D) dokazila o usposobljenosti,
E) kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila – razpisni
obrazec – kadri,
F) kadrovska struktura in strokovne reference podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila – razpisni obrazec
– kadri/podizvajalci,
G) izjavo ponudnika, do bo glede na že
sklenjene pogodbe, ki se nanašajo na predmet tega razpisa, v primeru da bo izbran,
sposoben kvalitetno dobavljati blago, ki je
predmet tega razpisa,
H) navedba podizvajalcev, ki bodo skupaj s ponudnikom nastopali v javnem naročilu oziroma pravni akt o skupni izvedbi naročila v primeru, da bo javno naročilo izvedla skupina izvajalcev (skupna ponudba).
Opozorilo: v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci, mora biti izpolnjevanje
pogojev iz te razpisne dokumentacije dokumentirno na isti način, kot se to zahteva za
ponudnika (tretji odstavek 42. člena ZJN),
I) potrjen razpisni obrazec 3 – merila za
izbor,
J) izpolnjen razpisni obrazec 4 – izjava
o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
K) izpolnjen razpisni obrazec 5a – 5n –
obrazec predračuna,
L) izpolnjen razpisni obrazec 6 – obrazec plačilnih pogojev,
M) izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe – razpisni obrazec 7,
N) izjava ponudnika, da bo razpisno dokumentacijo uporabil le za pripravo ponudbe – razpisni obrazec 8,
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kumentacije je do roka za oddajo ponudb,
vsak dan med 17. in 19. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame, ko je plačan znesek
5.000
SIT
na
žiro
račun
51800-678-78700, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001, do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Selnica ob Dravi, Gasilska ulica 1, 2352
Selnica ob Dravi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 18. uri v prostorih
gasilskega doma v Selnici ob Dravi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni
zahteve.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
3. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišče je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza merilom: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok, garancija.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Prostovoljno gasilsko društvo
Selnica ob Dravi

Skupaj: 69,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: OŠ Kamnica, Vrbanska
c. 93, 2351 Kamnica.
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 in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo –Simona Merc, tel. 02/624-08-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 14. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 51800-603-30325
– s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 9. uri, na Osnovni
šoli Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponudbene cene, kot jamstvo za resnost ponudbe, v primeru odstopa od ponudbe, ki jo
lahko naročnik vnovči. Vzorec garancije je
priložen v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: 1. 2. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena 70%, plačilni rok 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Osnovna šola Kamnica
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O) izjava o seznanjanju z novostmi – razpisni obrazec 9,
P) reference ponudnika – razpisni obrazec 10.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti
kot orginale ali overjene fotokopije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 45 dni
od dneva javnega odpiranja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti in
reference ponudnika. Merila so navedena
po vrstnem redu, tako da ima prvo merilo
največjo težo in naprej po padajočem vrstnem redu.
16. Morebitne dodatne inforamcije o
naročilu: dodatne informacije o naročilu
lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: vodja prehrane in
zdravstveno-higienskega režima, Breda
Kovačič, tel. 505-72-75.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis brez omejitev za dobavitelje
živil” in številko objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je odposlana po
faksu in po elektronski pošti na naslov
Uradnega lista RS, dne 7. 11. 2001.
Vrtec Najdihojca, Ljubljana
Št. 01/2001
Ob-58348
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Selnica ob Dravi.
2. Naslov naročnika: Gasilska ulica 1,
2352 Selnica ob Dravi, tel. 02/671-08-01,
041/642-472.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
podvozja s kabino 1+2 za gasilsko vozilo, skupne mase do 15 t, pogon koles
4 × 4.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Selnica ob Dravi, Gasilska ulica 1,
2352 Selnica ob Dravi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PGD Selnica
ob Dravi, Gasilska ulica 1, 2352 Selnica ob
Dravi, kontaktna oseba Šteger Damijan, tel.
041/642-472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas prevzema do-

Ob-58468
1. Naročnik: Osnovna šola Kamnica.
2. Naslov naročnika: Vrbanska c. 93,
2351 Kamnica, tel. 02/624-08-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
1. skupina: žita, mlevski izdelki (okvirna
vrednost: 3,000.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki
(okvirna
vrednost:
12,000.000 SIT);
3. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 9,000.000 SIT);
4. skupina: meso in mesni izdelki (okvirna vrednost: 30,000.000 SIT);
5. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 12,000.000 SIT) in
6. skupina: ribe, zamrznjena in konzervirana hrana (okvirna vrednost: 3,000.000
SIT).

Ob-58499
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta
11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: komunala.trbovlje@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
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– sklop A:
1) plinsko olje D2 70.000 l,
2) bencin zeleni 95 15.000 l,
– sklop B:
1) kurilno olje EL 200.000 l,
2) olje-hidravlično HD 46 1.000 l,
3) olje za menjalnik SAE 80 W-90
100 l,
4) olje za diesel motor SAE 15 W-40
500 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na en ali na oba
sklopa.
4. Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Trbovlje d.o.o. Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
Januša Mravlja - vodja KOM ali Ivi Lanišnik tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na ŽR: 52700-601-11576, pri APP Podružnici Trbovlje, z navedbo predmeta in
številko javnega razpisa vsi, ki so že dvignili
dokumentacijo po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. 82, Ob-56748 dobijo
dokumentacijo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 12. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je 60 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih dobavah. Avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): taka skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o spre-
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jemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe:
60 dni, datum odločitve: do 14. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena cena 55 točk,
– plačilni pogoji 45 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Trbovlje
Št. 3/2001
Ob-58550
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj
d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: univerzalni komunalni delovni stroj s hidravličnimi priključki spredaj in zadaj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu podjetja, na Žnidaričevem nabrežju 3, Ptuj. Dodatne informacije o
naročilu se lahko zahtevajo pri kontaktni
osebi: Janko Bohak, univ. dipl. inž., tel.
787-51-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na transakcijski račun podjetja
št. 02150-0010743422, ali na blagajni podjetja, z navedbo namena nakazila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj – tajništvo podjetja. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila oziroma sklopa za katerega
se daje ponudba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 8.30, v prostorih
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., v Puhovi
ulici na Ptuju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti. Ponudniku ni potrebno predložiti bančne garan-

cije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 mio SIT. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi bianco menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel najkasneje v 7. dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni pogoji, tehnični pogoji in reference. Teža in način uporabe
meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu pri kontaktni osebi Jankotu Bohaku, univ. dipl. inž., tel.
02/787-51-36.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Št. 6870
Ob-58559
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:
– 1388 parov visokih čevljev,
– 403 pare čevljev za motoriste in
– 1869 parov letnih čevljev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
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: 17. 12. 2001 do
12. ure.
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(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:
18. 12. 2001 ob 11. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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 petkratne vrednosti ponudbe, da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2002, predvideni datum odločitve 10. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50 točk, ocena strokovne komisije 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor
Št. 254/01
Ob-58563
1. Naročnik: JVIZ OŠ Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Videm 80, 1312
Videm Dobrepolje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira dobavitelja prehrambenega blaga v vrednosti 22,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:
– sklop 1 – zamrznjeno in konzervirano
sadje in zelenjava;
– sklop 2 – ribe in ribji izdelki;
– sklop 3 – meso in mesni izdelki;
– sklop 4 – kruh in pecivo;
– sklop 5 – mleko in mlečni izdelki;
– sklop 6 – sokovi in čaji;
– sklop 7 – splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: OŠ Dobrepolje, Videm
80, PŠ Kompolje, Kompolje 78, PŠ Ponikve 38, PŠ Struge, Lipa 16.

Št.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/24-16-200, faks
01/24-16-213, 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 je vključen), na ŽR ZTI št.:50101-603-50267,
sklic na št. 50015-254.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 12. 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: 19. 12. 2001 ob 12.30, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
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: v štirinajstih dneh po
odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Miro Rovšek,
01/241-62-15.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
JVIZ OŠ Dobrepolje
Ob-58586
1. Naročnik: Elektro Celje– Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva
2a,
tel.
03/42-01-000,
faks
03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago;
– trofazni energetski regulacijski
transformator 20 MVA 110/21/10,5 kV
YNyn 6 (d5), hlajenje ONAN – 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Brežice.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: kot v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik,
tel. 03/42-01-473, v sobi 408/IV.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave v času od 8. do 12. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek:
7.140 SIT z vključenim DDV na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2 a, Celje, soba 411/IV.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 12. 2001 ob 9. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, odločitev bo sprejeta do 7. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– merilo je detajlno opisano v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Alojz
Maček, univ.dipl. inž. el., tel. 42-01-349.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Elektro Celje, d.d.
Št. 1.7.-7124/2001
Ob-58585
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra
lahko, 1,500.000 litrov, po standardu
SIST 1001.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudba naj pokriva vse sklope, izbor je
možen za posamezne sklope:
– sklop 1 - Ljubljana okolica,
– sklop 2 - Celje okolica,
– sklop 3- Maribor okolica,
– sklop 4- Novo mesto okolica,
– sklop 5- Postojna okolica,
– sklop 6- Koper okolica,
– sklop 7- Nova Gorica okolica,
– sklop 8 - Jesenice okolica,
– sklop 9 - Murska Sobota okolica.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
ponudba naj pokriva vse sklope, izbor je
možen za posamezne sklope.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: december 2001, konec: december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, faks 00386
01/29-14-833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:vsak delovnik od
8.do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati znesek): 11.900 SIT na žiro račun
(50100-601-5014744) pri APP Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 12. 2001 do
12. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001, ob 11. uri, Center za
nabavo, sejna soba št. 606, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
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– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 2. 2002, predvideni izbor do 21. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, reference (usposobljenost dobavitelja).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386
01/29-14-833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
Slovenske železnice d.d.
Št. 91/01
Ob-58587
1. Naročnik: Osnovna šola Šalek.
2. Naslov naročnika: Šalek 87, Velenje,
tel.
03/898-13-00,
faks
03/587-53-44.
3. (a) Vrsta in orientacijska količina blaga: prehrambeno blago, razvrščeno v naslednje sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 10.796 l in
1.027 kg,
2. meso in mesni izdelki: 5.562 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 1.399 kg,
4. ribe in konzervirane ribe: 409,6 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice: 13.667 kg,
6. sveže in suho sadje: 6.257 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 874 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 1.796 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 2.110 l,
10. žita in mlevski izdelki: 1.045 kg,
11. testenine: 758 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 1.048 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
7.056 kg,
14. slaščičarski izdelki: 222 kg in
11.874 kom,
15. kakavovi izdelki, čaji in začimbe:
857 kg in 108 l,
16. splošno prehrambeno blago: 1.321
kg in 1.526 l.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo na
del razpisanega javnega naročila (sklop živil). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem
sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika: OŠ
Šalek, Šalek 87, Velenje, kuhinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 2. 2002, zaključek 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Vlasti Šinkovec, tel. 03/898-13-00.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 9. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba:
Anton Lipuš tel. 03/898-13-11 ali GSM
031 754-879.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
14. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na ŽR naročnika 52800-603-38601, sklic
na št. 00-53, predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 14. 12. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov naročnika: Osnovna šola Šalek,
Šalek 87, Velenje, tajništvo. Prevzemnik:
Vlasta Šinkovec vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 12.
2001. ob 9. uri na naslovu naročnika –
tajništvo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni 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:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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– OŠ KDK, podružnica Topolšica, Topolšica 98, Topolšica,
– OŠ KDK, podružnica Zavodnje, Zavodnje 27, Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 2. 2002, zaključek 31. 1. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika, po predhodni najavi v računovodstvu šole, pri administratorki Tanji Žaberl.
Dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, med 10.30 in 11. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Irena Rotovnik Aplinc, tel.
03/588-10-34.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati po predhodni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
14. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na ŽR naročnika, 52800-603-38893, sklic
na št. 00-171049, predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 14. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Karla Destovnika
Kajuha, Koroška 7, Šoštanj, računovodstvo.
Prevzemnica: Tanja Žaberl, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 12.
2001 ob 12. uri, na naslovu naročnika, v
zbornici OŠ.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni
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:
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,
– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,
– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,
– da izstavlja zbirne račune vsakih
15 dni,
– da predloži vsaj tri referenčne izjave,

– da je pod stalnim nadzorstvom pristojnih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
1. 2. 2002. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri najkasneje do 10. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga” in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha,
Šoštanj
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sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do
1. 2. 2002. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri najkasneje do 10. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba –
javni razpis za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga” in številko objave v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odpošiljanja zahteve v objavo: 9. 11. 2001.
Osnovna šola Šalek, Velenje
Št. 10/2001
Ob-58588
1. Naročnik: Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, tel. 03/588-10-34, faks
03/588-26-68.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta 7,
3325 Šoštanj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago, razvrščeno v naslednje
sklope:
1. mleko in mlečni izdelki: 16478 l in
665 kg,
2. meso in mesni izdelki: 3515 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 6200 kg,
4. ribe in konzervirane ribe: 1175 kg,
5. zelenjava
in
suhe
stročnice:
12615 kg,
6. sveže in suho sadje: 12650 kg,
7. zamrznjena zelenjava: 1485 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 1800 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 5650 l,
10. žita in mlevski izdelki: 1970 kg,
11. testenine: 1350 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 2800 kg,
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:
20604 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi: 1380 kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: 1278 kg in 100 l,
16. splošno
prehrambeno
blago:
1680 kg in 1065 l,
17. sladoledi: 52 kg,
18. pašteta: 109 kg,
19. posebne vrste peciva: 1043 kg.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambenega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.
(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 na del
razpisanega javnega naročila (sklop živil).
Ponudbe za posamezne sklope morajo
zajemati vse vrste blaga v posameznem
sklopu.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega blaga v prostore naročnika:
– OŠ KDK, Koroška 7, Šoštanj,

Št. 4431/01
Ob-58600
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
dobava 1 (kom) transformatorja
110/21-10,5/10,5 kV, YNyn6 (d5) moči, 31,5 MVA.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Kraj dobave: RTP Vič-razloženo na
temelj transformatorja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok dobave je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV), na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 2300-3371, z obvezno navedbo davčne številke.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 13. 12. 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 60/01 –
Ponudba za dobavo transformatorja
110/21-10,5/10,5 kV, YNyn6 (d5), moči
31,5 MVA – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 13. 12.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
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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,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposobljenosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo, da je v preteklem 3 letnem
obdobju dobavil elektrogospodarskim
družbam v Sloveniji opremo 110 kV ali SN
napetostnega nivoja v skupni vrednosti vsaj
50 mio SIT,
– dokazilo, da je bil v preteklem 10-letnem obdobju vsaj en transformator 110/SN
kV proizvajalca ponujenega transformatorja
vgrajen v omrežje elektrogospodarskih
družb v Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Opomba:
Če se je ponudnik že javil na dosedanje
javne razpise naročnika, sme v ponudbi JN
60/01 predložiti fotokopije zahtevanih dokumentov, ki sicer ustrezajo glede žiga,
podpisa in starosti) in navesti, v kateri zgoraj
navedeni ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma notarsko overjene
fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati 90 dni od datuma odpiranja ponudb:
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudb je maks. 45 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),
– kakovost dobave (15% delež),
– dobavni rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-

snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 30. 11. 2001.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 12. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 4432/01
Ob-58601
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelskih omaric in kovinske opreme
za električne vode v letu 2002:
– kabelske hišne priključno-merilne
omarice (805 kosov),
– prostostoječe kabelske razdelilne
omarice (16 kosov),
– ostala kovinska oprema (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– vijaki in podložke (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventuelne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, delnih ponudb za samo del posamezne skupine ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega blaga je v skladišča distribucijskih enot, oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za posamezno razpisno skupino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi 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 Ireni Homovc Gačnik, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 13. 12.
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV), na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
2300-3371, z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 13. 12. 2001 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
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– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
potrebni za izvedbo naročila,
– potrjen vzorec pogodbe.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali notarsko overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Starost dokumentov se
šteje od dneva odpiranja ponudb. V ponudbeni dokumentaciji morajo biti dokumenti
razvrščeni po zgornjem vrstnem redu. Pridobitev posameznih dokumentov je razvidna v Prilogi št. 5.
Opomba:
Če se je ponudnik že javil na tovrstne
letošnje javne razpise naročnika, sme v ponudbi za JN 61/01 predložiti fotokopije zahtevanih dokumentov (ki sicer ustrezajo glede žiga, podpisa in starosti) in navesti, v
kateri zgoraj navedeni ponudbeni dokumentaciji se nahajajo originali ali notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 30. 11. 2001. Tokratni javni razpis je posledica delno neuspelega javnega razpisa naročnika št. JN 23/01 in delne ponovitve javnega razpisa naročnika št.
JN 22/01.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 12. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: TOS priprava
dela, Ludvik Zupančič, univ. dipl. inž. str.,
tel. 02/320-77-43, pisarna št. 03.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, v pisarni št.
03, do poteka roka razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, ki se nakaže na ŽR št. 51800-601-12066, s pripisom za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mariborski vodovod j.p.,
d.d.,Jadranska c.24, 2000 Maribor, tajništvo, soba 112.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 12. 2001 ob 12. uri, Mariborskivodovod j.p., d.d., Jadranska c. 24, sejna
soba št. 110.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 3. 2002, 28. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedena v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Mariborski vodovod j.p., d.d., Maribor
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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 61/01 –
Ponudba za dobavo kabelskih omaric in kovinske opreme za električne vode v letu
2002 – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 12. 2001
ob 12.30, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti; če pri delnih ponudbah skupna vrednost vseh ponudbenih skupin ne
doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT.
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:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo – dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini, skladno z 10. točko te
objave,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 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,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

Št. 8766-IV/1
Ob-58604
1. Naročnik: Mariborski vodovod javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: električna energija 10.000.000 kWh.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: odjemna mesta na katerih nastopa naročnik kot upravičeni odjemalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.

Št. 804-01
Ob-58606
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
digitalnega video elektroencefalografa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek in zaključek dobave v mesecu februarju 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
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sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 10. 12. 2001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. december
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. december 2001 ob 12. uri, predavalnica 3 v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 12. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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 dodatni pogoji poleg splošnih pogojev po 41 in
42. členu ZJN-1 so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. aprila 2002. Predvideni datum odločitve januar 2002.
Merila za ocenitev ponudb: merila za
ocenitev so, in sicer:
1. ponudbena cena – 90% in
2. frekvenca vzorčenja 5% in delovanje
aparata v okolju MS Windows NT ali Windows 2000 – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila 12 mio
SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 267/01
Ob-58610
1. Naročnik: Javni zavod Obalne lekarne Koper.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 2,
6000 Koper – Capodistria, tel.
05/611-00-40, faks 05/611-00-44,
e-mail: ol.koper@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
oprema lekarne v novem zdravstvenem
domu v Izoli v skladu z izvedbenim načrtom, in sicer:
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– oprema za oficino, pisarno in materialko,
– oprema prostora za magistralno recepturo,
– oprema predprostora aseptike,
– oprema prostora za aseptiko,
– oprema pomivalnice,
– oprema čajne kuhinje,
– oprema pralnice,
– oprema sprejemnega prostora,
– oprema garderobe,
– oprema toaletnega prostora,
– vrata, kerrock plošče s koriti,
– transport, zavarovanje in montaža,
– sistemski predali,
– stoli, koši, garderobna stojala in tehnika,
– luči (brez instaliranja in zavese).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov:
ponudbo je potrebno predložiti le za vse
sklope skupaj.
4. Kraj dobave: FCO lekarna v novem
zdravstvenem domu v Izoli.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, vendar le poleg osnovne, upoštevati vse
specifikacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave prva polovica februarja 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2,
Koper, Barbara Sever, tel. 05/611-00-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 8. do 15. ure, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 19% DDV,
znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro
račun
javnega
zavoda
51400-603-30692, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 12. 2001 do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Obalne lekarne Koper, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 2001
ob 13. uri, na sedežu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe:
– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih del (za izbranega ponudnika).
11. Pogoji financiranja in plačila: glavni pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogoj je solidarna odgovornost vseh ponudnikov in skupni pooblaščenec za zastopanje z neomejenim pooblastilom.
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: nič dodatnega (glej razpisno dokumentacijo).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 2. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 17. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana:
– cena,
– reference,
– dobavni (izvedbeni) rok,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Obalne lekarne Koper
Ob-58623
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava rotorjev mlinov KSG 90.60 kotla OP 380 b.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30. 3. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na TR 26330-0012039086. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 11. 12. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 11. 12. 2001
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
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10. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa,
11. sklop: sveža zelenjava in suhe stročnice,
12. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
13. sklop: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: OŠ Vižmarje Brod, Na
gaju 2, 1210 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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: OŠ Vižmarje
Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 11. 12. 2001 med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV) nakazati na žiro račun šole
št. 50104-603-52555.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2,
1210 Ljubljana s pripisom “Ponudba - ne
odpiraj” z navedbo javnega razpisa na katerega se ponudba nanaša. Ovitki morajo biti
zapečateni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 15. uri v zbornici
OŠ Vižmarje Brod.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od datuma računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kupoprodajna 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: 28. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, kompletnost ponudbe, izvor porekla, roki dobave, rok dobave - interventna
naročila, boljše reference, pripravljenost in
odzivnost za reševanje reklamacij, druge
oziroma posebne ugodnosti (popusti, donacije, ipd.), rok plačila, lastna proizvodnja.
Naročnik ni dolžan izbirati ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
navedenimi pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
OŠ Vižmarje Brod

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-215, faks
01/29-14-806.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in instalacija računalniške opreme ter
svetovanje in šolanje za posodobitev Tehničnega inforamcijskega sistema Slovenskih železnic (TIS-2), in sicer:
LOT 1: Migracija tehničnega informacijskega sistema TIS - 1. faza,
LOT 2: Komponente za tehnični informacijski sistem TIS.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Kolodvorska 11, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobav je za oba lota v 60 dneh od začetka
veljave pogodbe.
Trajanje dobav je 6 mesecev za LOT 1 in
5 mesecev za LOT 2.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za informatiko,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, tel.
01/291-42-44 in faks 01/291-48-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 11. 2001
dalje vsak delavnik od 8. do 15. ure, v
petkih do 13. ure, v sobi 525a (tajništvo
Centra za informatiko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT je treba
nakazati na račun naročnika št.
50100-601-14744.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za informatiko, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, soba 525a (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 12. 2001 ob 10. uri, v prostorih Slovenskih železnic d.d. (steklena dvorana).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahteva se varščina za resnost ponudbe v višini
600.000 SIT za LOT 1 in 900.000 SIT za
LOT 2.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: predplačila ni. Plačilni rok je 60 dni po dobavi
opreme ali opravljeni storitvi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kot
izvajalec, izvajalec s podizvajalci, skupina
ponudnikov.
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: izpolnjevati mora vse
izločilne (knock-out) kriterije, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji in ki se nanašajo na zmožnost ponudnika in njegov tržni
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjeno tabelo cen z navedbo plačilnih pogojev, rokov plačil, popustov in navedbo garancijske dobe,
– potrjene pozitivne reference ponudnika.
Natančneje so pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti do 91,
– garancijska doba do 9.
Naročnik navaja uporabo merila v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Boris Plantan.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, Trbovlje
Št. 1/2001
Ob-58624
1. Naročnik: Osnovna šola Vižmarje
Brod.
2. Naslov naročnika: Na gaju 2, 1210
Ljubljana, tel. 01/512-11-98, telefaks
01/512-11-98, elektronski naslov: tajnistvo-osljbr2@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:
1. sklop: olja in izdelki,
2. sklop: slaščičarski izdelki in keksi,
3. sklop: meso in mesni izdelki,
4. sklop: sadni sokovi,
5. sklop: konzervirano in sušeno sadje,
6. sklop: sadje,
7. sklop: zamrznjeni in konzervirani izdelki,
8. sklop: mleko in mlečni izdelki,
9. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,

Št. 2.3.-5234/01
Ob-58625
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.,
Ljubljana.
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položaj ter na skladnost ponujene opreme
in storitev glede na zahteve.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 16. 3. 2002; predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
21. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost ponudnika, njegove
reference in tržni položaj: 40%,
– vrsta, zmogljivost, kakovost in performance ponujenega materiala, opreme in
storitev: 30%,
– ponujena cena in stroški vzdrževanja:
30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Slovenske železnice Center za informatiko
Št. 82/01
Ob-58649
1. Naročnik: Osnovna šola Križe.
2. Naslov naročnika: Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe, tel.
04/595-11-00, faks 04/595-11-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske 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 sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Križe,
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.
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 in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Križe, Cesta Kokrškega
odreda 16, 4294 Križe, kontaktna oseba
je
ravnatelj
Janez
Piškur,
tel.
04/595-11-00.
(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 šole, 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 šole št. 51500-603-30895 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 12. 2001
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Križe, Cesta
Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 10. uri, na Osnovni šoli Križe, cesta Kokrškega odreda 16,
4294 Križe.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica 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. 1.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma
do 21. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji – plačilo nad 30 dni
10 točk, dodatne ugodnosti 10 točk in 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: 12. 11. 2001.
Osnovna šola Križe
Št. 1/2001
Ob-58665
1. Naročnik: Vrtec Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Vrtec Nova Gorica, Kdričeva 34 C, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-58-900, telefaks 05/23-305.
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 in slaščice,
4. moka in testenine,
5. sveže in suho sadje ter zelenjava,
6. zmrznjeni gotovi izdelki,
7. zmrznjena zelenjava in sladoled,
8, ribe,
9. jajca,
10. sadni sokovi,
11. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Centralna kuhinja, Trubarjeva 5, 5000 Nova Gorica.

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:
Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34 C,
Martina Kumar.
(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 7.000 SIT z vključenim 19%
DDV, plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30400.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na
naslov naročnika najkasneje do 20. 12.
2001 do 12. ure, ne glede na način prinosa pošiljke.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34 C, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
2001 ob 13. uri, v prostorih kabineta na
Trubarjevi 5 (vhod za stavbo Centralne kuhinje) v Novi Gorici. 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 v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
in v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih
naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
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
27. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– dosedanje izkušnje s ponudniki 40%,
– reference 10%,
– ponudbena cena in popusti 20%,
– ugodni plačilni pogoji 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Vrtec Nova Gorica
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 3. 2001, 20. 12.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Občina Domžale

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila - skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedena
dela - do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
Barbara
Pretnar,
tel.
št.:
01/478-18-33.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Servis skupnih služb vlade
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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
Št. 9
Ob-58469
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/72-13-686.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija obstoječih parkirišč in gradnja
novih parkirišč ob železniški progi v
Domžalah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: gradnja se oddaja kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek v letu
2001 in konec v prvi polovici leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Domžale, Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Zoran Vitorovič, Andreja Sever.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur: od ponedeljka do petka od 8. do 13.
ure, sreda od 14. do 18. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR št.
50120-630-810230, namen nakazila - javni razpis - parkirišča.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 12. 2001 ob 16. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po Zakonu o javnih financah.
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: ena referenca s področja
nizkih gradenj in ena referenca s področja
gradenj železnic.

Št. 266-9/99
Št. JN: 35/01VV
Ob-58470
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta mejne kontrole na mejnem prehodu Čepinci.
(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: mejni prehod Čepinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
je takoj po podpisu pogodbe in uvedbe izvajalca v posel, datum dokončanja pa 75
dni od datuma uvedbe izvajalca v posel.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do dneva oddaje ponudb od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 12. 2001 ob 9.30 na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.

Št. 351-00-12/99
Ob-58564
1. Naročnik: Občina Bohinj.
Naslov naročnika: Triglavska cesta 35,
4264 Bohinj tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek (aneks) k večnamenski dvorani
“Danica”.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: konec leta
2001,po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Alpdom inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, kontaktna oseba Martin Baumgartner, tel.
04/537-45-29, faks 04/531-42-11, GSM:
041/766-460.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 14. ure, po
predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 07000-0000031130,
pri Gorenjski banki d.d., enota Radovljica, s
pripisom “aneks – Danica”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. december
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Alpdom inženiring d.d., Cankarjeva 1, 4240 Radovljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. december 2001 ob 12. uri, v
mali sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska
cesta 25, Bohinjska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o sodelovanju.
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 so njegovi letni
prihodki enaki vsaj dvekratni razpisni
vrednosti, da nima nekrite izgube v zadnjih
dveh letih, da niso imeli blokiranega žiro
računa najmanj 6 mesecev pred oddajo
ponudbe, da nimajo vrnjenih akceptnih nalogov in menic kot posledico plačilne nesposobnosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 17. 12. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 80%, garancijski rok do 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Občina Bohinj
Št. 805-01
Ob-58648
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenoobrtniških, strojnih in elektro
del za postavitev DSA aparata v prizidku
DTS Kliničnega centra Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe se lahko oddajo kot
celota, oddaja po sklopih ni možna.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka januar 2002, datum predvidenega dokončanja konec meseca marca
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 40 (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 12. 2001, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50.000 SIT, na žiro
račun 50103-603-51820, sklic na številko 00 45 08 7599.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. december
2001 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. december 2001 ob 12. uri, predavalnica 3, v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 7,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z vključenim
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 15. 4. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. aprila 2002. Predvideni datum odločitve je konec meseca decembra 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. rok izvedbe 10%,
2. število izvedenih istovrstnih del v zadnjih 5 letih pred javnim naročilom 15%,
3. število zaposlenih 15%,
4. ponudbena cena 60%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 30 mio SIT brez DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/01
Ob-58693
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: izvedba
sanacije podvoza VA 166 na AC A1 Šentilj - Koper, odsek 055 za cesto R1-212.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek 055.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del 15. 6. 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 Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Ivan Sečkar,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30-94-266 faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 40.000 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 19. 12. 2001 do 8. 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
19. 12. 2001 ob 9. uri v prostorih Ministrstva 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 1,300.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 10. 5. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 28. 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: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 11. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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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: 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 10. 5. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 28. 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: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 11. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisane vrednosti javnega naročila, veljavna do 15. 2. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila situacij je 60 dni po njeni potrditvi s
strani nadzornega organa naročnika (Navodilo o izvrševanju proračuna Uradni list RS,
št. 13 z dne 1. 3. 1996 in spremembe).
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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 1. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - najnižja ni pogoj za izbiro - do
100 točk,
– reference zadnjih dveh let - do 20 točk,
– rok - do 20 točk,
– finančna sposobnost ponudnika - do
10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na originalnih popisih. Investitor si pridržuje pravico do naročila v zmanjšanem obsegu od
razpisanega. Ostale informacije: kontaktna
oseba Majda Steiner, tel. 01/283-55-96.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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Št. 110-1/01
Ob-58694
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: izvedba
sanacije viadukta VA-0100 Dramlje na
A1 v km 35+760 odsek 0039.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek 0039.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del julij 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 Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Ivan Sečkar,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30-94-266 faks 01/30-94-264.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 40.000 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 19. 12. 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
19. 12. 2001 ob 10. uri v prostorih Ministrstva 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 5,900.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.

Št. 407-320/2001
Ob-58696
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, telefaks 01/431-23-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava betonskih stolpičev za montažne steklobetonske stolpiče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kongresni
trg 12.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden rok
začetka storitve je po podpisu pogodbe,
predvidoma 1. 1. 2002, predviden rok dokončanja 31. 3. 2002 (odvisno od vremenskih razmer).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PRO 55, Biro
za projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2 - Majda Steiner, tel.
01/283-55-96.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, PRO 55
d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, št. računa
50101-601-57273.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektiranje
in inženiring d.o.o., 1000 Ljubljana, Ziherlova 2.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 12. 2001 ob 12. uri na naslovu
RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trubarjeva 3, sejna soba v V. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

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
Razveljavitev
Št. 64-2/2001
Ob-58487
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za
opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok
v šolskem letu 2001/2002 v Občini Lenart
za osnovne šole: Lenart, Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne 13. 7.
2001, Ob-51954.
Ponovni javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Lenart
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Popravek

Ob-58500
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001,
Ob-57551 se 3. točka vrsta in opis storitve:
5,000.000 kosov rednih poštnih znamk popravi na 2,000.000 kosov rednih poštnih
znamk.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Popravek
Ob-58621
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za storitev inšpekcije vijakov distančnih plošč v spodnjem gorivnem vložku v NEK v času remonta 2002,
po principu “ključ v roke”, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 83-84 z dne 26. 10.
2001, Št. 3949, Ob-57113, se popravita
9.(a) in 10. točka in se pravilno glasita:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 2001 do 15.
ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 2001 ob 10. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 1277
Ob-58319
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224
Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: joze.lenart@rudnik-zv.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: nadzor radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski
vrh med izvajanjem programa trajne
opustitve izkoriščanja uranove rude in
odpravljanje posledic rudarjenja.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju
RUŽV poteka po programu navedenim v razpisni dokumentaciji, kateri je bil potrjen na
komisiji za varstvo pred IO sevanji.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba za izvajanje nadzora se sklene za dobo 12 mesecev od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 in se
konča z oddajo poročila do 31. 3. 2003.
8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Žirovski vrh
– Inženiring – Jože Lenart.
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: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki plačajo z virmanom na žiro račun št.
51510-601-12713.
9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
11.30.
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b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Inženiring.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 12. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
upravnega objekta.
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 (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
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varstvu pred IO sevanji in
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ, št. 62/84).
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 datum
odločitve je 21. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbo se bo preverilo v skladu z naslednjimi merili:
1. Ponudbena cena: 70 točk,
1.1. Višina ponudbene cene: 50 točk,
1.2. Fiksnost ponudbene cene: 20 točk.
Naročnik bo točkoval ponudbeno ceno
pod 1.1. 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 = M Cm/C
M = maksimalno število točk,
Cm = minimalna cena,
C = cena posameznega ponudnika,
T = število točk.
Naročnik bo točkoval ponudbeno ceno
pod 1.2. 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 6 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.
2. Reference pri opravljanju podobnih
storitev v zadnjih 3 letih 30 točk od tega:
2.1. za opravljanje podobnih storitev za
enega naročnika: 10 točk,
2.2. za opravljanje podobnih storitev za
dva ali več naročnikov: 30 točk.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk po merilih 1. in 2.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o.,
Gorenja vas
Št. 52/01
Ob-58337
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 – Izdelava modela za analizo in simulacijo prometnih obremenitev omrežja državnih cest v RS na podlagi števnih
podatkov.
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
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 12. 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: 18. 12. 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 sploš-
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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
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 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: 17. 12. 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:
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nih 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: 6. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 51/01
Ob-58339
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 – Ekonomična vsebnost silikatnega
drobirja v asfaltnih obrabnih plasteh.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

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: 6. 11. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 04/01
Ob-58471
1. Naročnik: JKP Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 34,
1230 Domžale, tel. 01/721-20-97, faks
01/721-16-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varovanje objektov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.
5. Kraj izvedbe: Domžale, Savska 34,
odlagališče Dob.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
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: sedež družbe,
Savska 34, Domžale.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 12. uro do 17. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na žiro račun družbe št.
50120-601-30902.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JKP Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 10. uri, JKP Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3,500.000 SIT.
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.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 3. 2002, 5. 1.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, tržni delež, število redno zaposlenih delavcev pri ponudniku registriranih
na ZRSZV, dokazilo o poslovni odličnosti,
lokacija dežurnega centra, članstvo podjetja ali vodstvenih delavcev v kakšni mednarodni organizaciji, ki se ukvarja s področjem
varovanja premoženja.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
JKP Prodnik d.o.o.
Št. 69
Ob-58472
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: natečaj za 1. oblikovanje 2 znamk v mali poli 6 znamk (3
× 2 znamki), 1 ovitek prvega dne (OPD)
in 1 žiga prvega dne ter 2. oblikovanje
znamke.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek - januar
2002, zaključek 15 dni po podpisu pogodbe.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sektorju za finančne zadeve - nabavna služba,
informacije o razpisu lahko ponudniki dobijo v sektoju za finančne zadeve.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro
vsak delavni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 12. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sektor
za finančne zadeve - nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: /
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po izidu serije.
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: potrdilo o registraciji in opravljanju dejavnosti (oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnost, ki ga izda pristojni davčni urad
za s.p.), potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe), potrdilo, da v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, potrdilo, da so poravnani vsi davki in prispevki in druge dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
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: 31.1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– povezanost med osnutkom znamke in
priložnostnim dogodkom do 20%,
– kompleksnost rešitve do 20%,
– umetniški vtis do 20%,
– lastna ideja ali povzetek po drugem
avtorskem delu do 20%,
– primernost osnutka: do 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-58507
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije za urejanje javnih zelenih površin v
Mestni občini Celje – storitve I B, št. kategorije: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja dveh sklopov, in sicer
v naslednjem obsegu:
I. sklop (območje): oddaja koncesije za
urejanje javnih zelenih površin ob mestnih
vpadnicah ter košnja trave v krajevnih skupnostih;
II. sklop (območje): oddaja koncesije
urejanja ostalih javnih zelenih površin in preostala dejavnost urejanja, vzdrževanja in varstva javnih zelenih površin v mestnih četrtih.
Sprejemljive so ponudbe za vsak sklop
posebej, čeprav daje naročnik možnost oddaje koncesije za oba sklopa skupaj enemu
koncesionarju.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Mestne občine Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive in ne
bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za sedem let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalna direkcija Mestne občine Celje, Prešernova
ulica 27, 3000 Celje, Jožef Smodila, univ.
dipl. inž. gradb.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. novembra 2001 do 31. decembra 2001, od ponedeljka do četrtka med 8. in 14. uro in v
petek med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki že vključuje
DDV na ŽR Komunalne direkcije Mestne
občine Celje, št.: 50700-630-9010105.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. december 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija Mestne
občine Celje, Prešernova ulica 27, 3000
Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. januar 2002 ob 13. uri, v prostorih Komunalne direkcije Mestne občine Celje, Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponujenih del, z veljavnostjo
do 15. februarja 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncedent plačuje storitve koncesionarju(ema)
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26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in
9/01 (28. člen ZPPreb)), Zakon o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96 in
22/00 (56. člen ZJS)), Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Celje (Uradni list RS, št.
30/94 in 34/00), Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 38/01), Odlok o podelitvi koncesije za
urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 38/01);
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. februarja 2002; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. januar
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: kakovost in realnost predloženih odprtih kalkulacij ter cena storitev – 70% in dosedanje
reference ponudnika – 30%, katera se razumeta kot “podmerila“ ekonomsko najugodnejše ponudbe v smislu 51. člena
ZJN-1.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani(a) koncesionar(ja) bo(sta) moral(a) položiti varščino za kakovostno izvajanje gospodarske javne službe v višini najmanj 500.000 SIT za vsak posamezni sklop;
koncedent podeli koncesionarju(ema) tudi
javna pooblastila za izdajanje predmetnih
strokovnih mnenj in navodil ter soglasij; izbrani(a) koncesionar(ja) bo(sta) moral(a) v 6
mesecih po prevzemu koncesije pripraviti
dveletni načrt (plan) urejanja javnih zelenih
površin in digitalni kataster javnih zelenih
površin.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. november 2001.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 11. 2001
do 4. 12. 2001, vsak dan razen petka od
8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek znaša 8.000 SIT in
se nakaže na ŽR 50700-630-9010105. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z originalnim dokumentom
(položnica, virman) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 12. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 12. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Mestna občine Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27, sejna soba/II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in pogodbe za izvedbo del.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba ali druga pravna oblika za sodelovanje na izvedbi teh del.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navodilo za opremo telovadnic.
(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 31. 1. 2001, sprejem ponudbe predvidevamo do 27. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
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na podlagi potrjenih mesečnih faktur in letnega plana. Pogoji plačila so določeni z
navodilom Ministrstva za finance.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): kolikor odda
skupina posameznikov skupno ponudbo,
morajo le-ti ponudbi predložiti tudi 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: koncesionar(ja) mora(ta) v
postopku pridobivanja koncesije in ves čas
trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati
naslednje minimalne pogoje za posamezni
sklop:
I. sklop:
A) Kadrovski pogoji: da ima zaposlene
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
naslednje število delavcev z določeno izobrazbo: 1 vrtnarski tehnik (V.), 1 vrtnar (IV.),
3 delavci (I. ali II.);
B) Tehnični pogoji: da ima v lasti (vpisano v poslovnih knjigah) naslednja osnovna
sredstva: 1 kamion ustrezne nosilnosti, 1
traktor z ustreznimi priključki za pripravo
zemlje, 1 samonakladalka za listje, 2 motorni kosilnici ustreznih zmogljivosti, orodja in
oprema za vzdrževanje zelenic, orodja za
zaščito rastlin in za gnojenje;
C) Organizacijski pogoji: da ima na območju Mestne občine Celje, za to dejavnost, primerno opremljeno tehnično bazo;
D) Ekonomski pogoji: da je cena za izvajanje koncesije v optimalnem razmerju z obsegom dela in kakovostjo izvajanja koncesijskih dejavnosti in da je vplačana ali na
drug način zagotovljena varščina za kakovostno izvedbo gospodarske javne službe;
II. sklop:
A) Kadrovski pogoji: da ima zaposlene
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
naslednje število delavcev z določeno izobrazbo: 1 univ. dipl. inž. agronomije, 1 vrtnarski tehnik (V.), 5 vrtnarjev (IV.), 3 delavci
(I. ali II.);
B) Tehnični pogoji: da ima v lasti (vpisano v poslovnih knjigah) naslednja osnovna
sredstva: 1 kamion ustrezne nosilnosti, 1
traktor z ustreznimi priključki za pripravo
zemlje, 1 samonakladalka za listje, 4 motorne kosilnice ustreznih zmogljivosti, orodja
in oprema za vzdrževanje zelenic, orodja za
zaščito rastlin in za gnojenje;
C) Organizacijski pogoji: da ima na območju Mestne občine Celje, za to dejavnost, primerno opremljeno tehnično bazo;
D) Ekonomski pogoji: da je cena za izvajanje koncesije v optimalnem razmerju z obsegom dela in kakovostjo izvajanja koncesijskih dejavnosti in da je vplačana ali na
drug način zagotovljena varščina za kakovostno izvedbo gospodarske javne službe.
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 urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.

Št. 640-2/2001-5
Ob-58556
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, faks 03/42-65-802,
e-pošta: komunalna.direkcija@celje.si, tel.
03/42-65-800.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nabava športne in šolske ter druge opreme za OŠ
Hudinja.
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: Mariborska cesta 125,
3000 Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2002,
dokončanje maj 2002.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
Oskar Šoster, tel. 03/42-65-876.

Št. 16/2001
Ob-58560
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in
oseb na področju srednjega šolstva v
lasti države – zavarovalniške storitve po
točki 1A- 6a priloge zakona o javnih naročilih.
Ocenjena vrednost naročila je zavarovalna premija v znesku 480 mio SIT za štiri
letno zavarovalno obdobje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002,
00. ure, do 31. 12. 2005, 24. ure.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu službe za investicije Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na Trubarjevi 3/7 v Ljubljani, faks 01/244-12-69,
kontaktna oseba: Nataša Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 12. ure, do vključno 18. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.600 SIT (v znesek je vštet DDV) stroškov za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati na žiro
račun
št.
50100-630-10014
sklic
33111-7141198-162001S.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 12. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, vložišče, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 12. 2001 ob 12. uri, v prostorih
RS, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: originalno garancijo banke za resnost ponudbe
v višini 3% razpisne ocenjene vrednosti letne zavarovalne premije javnega naročila.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so razvidni iz 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): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) izjava ponudnika, da ima v poslovni
mreži poslovalnice z najmanj enim cenilcem
v krajih: Ljubljana, Maribor, Celje, Murska
Sobota, Kranj, Novo mesto, Koper, Nova
Gorica, Slovenj Gradec;
b) dokazilo o urejenosti pozavarovanja
za leto 2002, katerega izda pozavarovalnica;
c) zadnje revidirano letno poročilo za leto 2000, ki zajema celotno zadnje revizijsko
poročilo za leto 2000 pooblaščene revizij-
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ske hiše vključno z izkazanim mnenjem pooblaščenega revizorja brez pridržkov;
d) izjavo ponudnika, da izpolnjuje zakonsko določeno višino garancijskega sklada.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati 90 dni od dneva, ki je določen za odpiranje ponudb.
Predvideni datum za obvestilo o izbiri
najugodnejšega ponudnika je 24. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
je najnižja skupna ponudbena zavarovalna
premija vključno s 6,5% PDZP za celotno
razpisano zavarovalno obdobje, navedeno v
razpisnem obrazcu številka 02.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 80 z dne
12. 10. 2001, Ob-56304.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 01/311905
Ob-58561
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
fizičnega varovanja upravnih prostorov
in zgradb Mestne občine Ljubljana in
receptorske službe.
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. Izbiralo se
bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
5. Kraj izvedbe: različne lokacije v Ljubljani. Podrobno so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek opravljanja storitev je januar 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne v Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. Informacije se lahko dobijo na e-mailu: sabina.gregorincic@ljubljana.si ali telefaksu 01/306-24-06.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do 3. 12. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati 15.000 SIT na žiro

račun: 50100-630-810108, sklic na številko: 00-121-14000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 3. 12. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 3. 12.
2001 ob 9.30, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelek za finance, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vrste
finančnih zavarovanj so navedene v razpisni
dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in način plačila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi pogoji, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, so navedeni 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: vse zahtevane navedbe so navedene
v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
150 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55322.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 87-4/01.3
Ob-58603
1. Naročnik: Republika Slovenija, Služba Vlade RS za evropske zadeve.
2. Naslov naročnika: Šubičeva 11,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: vzpostavitev
podpore upravljanja programov finančne pomoči. Gre za sistem informacijske podpore upravljanja finančne pomoči (iz Evropskih instrumentov pred-pristopne pomoči) Službi Vlade RS za
evropske zadeve in njegova uvedba.
Ocenjena okvirna vrednost naročila je
27,000.000 SIT + DDV.
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visokem pritličju. Zastopniki pravnih oseb,
ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo predložiti izpolnjeno in podpisano pooblastilo, ki je v razpisni dokumentaciji.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
predmeta javnega razpisa (z DDV) skupaj z
izjavo banke, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, vsako v višini 10% pogodbene
vrednosti (z DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila: plačilni rok za izvedeno storitev po tem naročilu je najmanj 30 dni po izvedenem naročilu.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno
ponudbo, morajo ponudniki skupni ponudbi
priložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila,
v kateri bodo urejena in določena njihova
medsebojna razmerja glede izvajanja storitve, ki je predmet tega javnega razpisa ter
izmed ponudnikov določen nosilec izvedbe
storitve.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev usposobljenosti in
sposobnosti za izvedbo storitve po tem
javnem razpisu:
14.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev usposobljenosti (41 in
42. člen Zakona o javnih naročilih):
14.1.1. da je ponudnik registriran pri sodnem registru pristojnega sodišča, v primeru samostojnega podjetnika pa, da je vpisan
v ustrezen register pristojnega Davčnega
urada in sicer za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega naročila (izmed dejavnosti poglavja K 72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti iz
Standardne klasifikacije dejavnosti);
14.1.2. da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
14.1.3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
14.1.4. da ima poravnane vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve;
14.1.5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila;
14.1.6. da je finančno in poslovno sposoben, kar mu bo naročnik priznal, če:
– ponudnikov račun (žiro, transakcijski
ali poslovni račun) ni bil blokiran v zadnjem
letu pred objavo tega razpisa in
– razpolaga s poslovnim prostorom, primernim za ponujeno število na izvedbi razpisane storitve angažiranih delavcev;
14.1.7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
14.1.8. da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev razpisne dokumentacije.

14.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za priznanje sposobnosti:
14.2.1. Pogoji v zvezi s kadri:
a) Vodja projekta za izvedbo naročila mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj VII/I. (univerzitetno) stopnjo
izobrazbe računalniške, matematične ali
elektrotehnične smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja vodenja projektov s predmetnega ali
sorodnega področja;
– da je v zadnjem letu vodil izvedbo vsaj
enega projekta s področja predmeta javnega naročila v državni upravi ali javnem podjetju;
– zaželjeno, da ima izkušnje s področja
vodenja priprave ali izvedbe projektov, ki se
izvajajo v okviru programov evropskih skladov pred-pristopne pomoči;
b) Kadri za analizo, načrtovanje in izvedbo naročila – najmanj 5 sodelavcev, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo najmanj VI. ali VII/I (univerzitetno) stopnjo izobrazbe;
– da imajo najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja analize, načrtovanja in izvedbe predmeta javnega naročila ali sorodnega področja;
c) Kadri za podporo in vzdrževanje predmeta naročila:
– da imajo najmanj V. stopnjo tehnične,
računalniške ali splošne izobrazbe;
– da ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj
z izvedbo, implementacijo in vzdrževanjem s
področja dobavljenega sistema;
1. zaželjeno, da imajo izkušnje v izvajanju oddaljene podpore uporabnikom;
14.2.2. Ponudnik mora razpolagati z
ustreznimi:
– certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, ki potrjujejo, da ima ponudnik vpeljan in vzdrževan sistem vodenja postopkov
za zagotavljanje skladnosti storitev in izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami
ali standardi v razpisni dokumentaciji,
– licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za izvedbo predmeta tega naročila.
14.2.3. Ponudnik mora imeti vsaj 3 strokovna priporočila, potrjena s strani naročnikov, o izvedbi temu naročilu podobnih projektov, pri čemer bo naročnik upošteval
predvsem dejstvo, da naročniki izvedene
projekte dejansko uporabljajo, zaželjeno pa
je, da je iz strokovnih priporočil razvidno, da
je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel vsaj
en projekt s področja predmeta tega naročila ali sorodnega področja za naročnike iz
državne uprave ali javnih podjetij ali sodelovanje v mednarodnih projektih, ki so povezani s programi tuje pomoči.
14.2.4. Ponudnik mora zagotoviti tudi
vzdrževanje in podporo sistema, ki se bo
uvedel z izvedbo predmetne storitve in mora
s tem v zvezi razpolagati s službo vzdrževanja
in podpore. Vzdrževanje podpore po izteku
garancijske dobe bo sicer predmet posebnega postopka, zaželjeno pa je, da ponudnik izrazi pripravljenost to podporo nuditi in
v zvezi s tem ponuditi tudi finančne in organizacijske pogoje izvajanja tega vzdrževanja.
14.3. V zvezi z dokumentacijo iz točke
14. morajo ponudniki upoštevati še naslednje:
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Sklic na vrsto storitve po prilogi I A oziroma I B Zakona o javnih naročilih: Priloga I A
– št. kategorije 7, predmet: 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:
oddaja naročila po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: priprava podpore je na
sedežu ponudnika, instalacija in uvedba
podpore pa na sedežu naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
storitve bo s sklenitvijo pogodbe z izbranim
ponudnikom, izvedla pa se bo po terminskem planu izbranega ponudnika.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dokumentacijo dvignejo na Internet spletni strani Službe Vlade RS za evropske zadeve, Sektor za tujo pomoč, Šubičeva 11,
1000 Ljubljana, www.gov.si/svez. Splošne
informacije o naročilu (če ne gre za dodatna
pojasnila iz točke 8. b) lahko ponudniki dobijo na tel. 01/478-24-01 vsak delovni dan
naročnika od 9. do 10. ure.
Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko pismeno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo je 10. 12. 2001
(naročnik bo odgovoril na zahtevek, ki ga bo
prejel do tega dne) pismeno po pošti na naslov naročnika, po telefaksu 01/478-23-10,
ali na e-mail naslov: svez@gov.si. Z vsemi vprašanji in odgovori bodo vsi ostali zainteresirani
seznanjeni na Internet spletni strani naročnika
www.gov.si/svez.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo ponudnikom na razpolago na
spletni strani vse do izteka roka za oddajo
ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
14. 12. 2001 do 12. ure. Naročnik bo
upošteval le ponudbe, ki bodo prispele k
naročniku do navedenega datuma in ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, Šubičeva 11,
1000 Ljubljana in sicer:
– s priporočenim pismom (pri čemer se
šteje za pravočasno predloženo ponudba,
ki je naročniku predložena v roku, ki je določen v javnem razpisu) ali
– z dostavo (osebno, preko pooblaščenega predstavnika ali kurirske službe) v vložišče naročnika Šubičeva 11, Ljubljana,
vsak delovni dan naročnika med 9. in 10.
uro, razen dne 14. 12. 2001 med 9. in 12.
uro. V primeru osebne dostave bo ponudnik
prejel potrdilo o vložitvi prijave, ki mu ga bo
izročil pristojni delavec vložišča.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni kuverti v obliki, ki je opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj javnega odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 9.30 na sedežu naročnika soba v veliki sejni sobi v
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14.3.1. Dokumenti, ki izkazujejo izpolnitev pogojev iz točke 14.1. in 14.2. so navedeni v razpisni dokumentaciji, kjer so navedena tudi podrobnejša navodila glede starosti, razvrstitve in oblike dokumentacije.
14.3.2. Podizvajalci: Če bo ponudnik
storitev izvedel tudi s podizvajalci, morajo
tudi ti izpolnjevati vse pogoje za udeležbo
kot to velja za izvajalca, ponudbi pa je potrebno predloži še:
– pogodbo s podizvajalci glede izvajanja
storitev, ki so predmet tega razpisa,
– pismene izjave podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnaval
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih.
14.3.3. Upoštevanje ponudb:
– prepozno prispelih ponudb in ponudb,
pri katerih na kuverti ne bo označeno, da
gre za ta javni razpis v skladu z navodili
razpisne dokumentacije, naročnik ne bo odpiral in jih bo ponudnikom po končanem
postopku odpiranja ponudb vrnil. Če na kuverti ne bo navedbe ponudnika, bo naročnik po končanem javnem odpiranju ponudb
zaprto kuverto uničil;
– če iz ponudbe ne bo razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz točke 14.1. bo
naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega
obravnavanja;
– če ponudnik ne bo pravilno in popolno
v skladu z navodili razpisne dokumentacije
izpolnil ponudbenih dokumentov ali če ponudba ne bo sestavljena, zvezana in zapakirana v skladu z navodili razpisne dokumentacije ali če ne bo predložil dokumentacije
iz točke 14.2., ali če bo njegova ponudba
le delna, ali pa bo ponudba v variantah, bo
naročnik njegovo ponudbo štel za nepopolno in ne bo upoštevana pri izbiri.
Ponudbe, ki ne bodo imele nobene v tej
točki navedenih napak, bo naročnik štel za
pravilne in bo pristopil k njihovemu ocenjevanju.
14.4. Vsebina ponudbe: ponudnik bo
moral v svoji ponudbi poleg projektne rešitve predvsem ponuditi ceno, rok izvedbe,
rok plačila, garancijsko dobo ter pripravljenost ter pogoje vzdrževanja podpore po izteku garancijske dobe. Projektna rešitev
mora biti pripravljena v skladu s tehničnimi
navodili, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in bo zajemala naslednje faze:
analizo, načrtovanje IS, izvedbo in vpeljavo.
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: ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo
storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
izbiri najboljšega ponudnika: ponudniki
morajo veljavnost ponudb določiti do dokončnosti odločitve naročnika o oddaji naročila v skladu z 78. in 1. odstavkom
79. člena Zakona o javnih naročilih. Če se
izbrani ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval
na poziv za sklenitev pogodbe, se šteje, da
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je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem
primeru vnovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razlog za odstop od ponudbe.
Predvideni datum odločitve o izbiri najboljšega ponudnika je 21. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
bo ocenjevala s strani naročnika imenovana
strokovna komisije po naslednjih merilih:
I. Ustreznost in kakovost ponujene rešitve: maks. 50 točk.
Ponudnik naj v sklopu ponudbene dokumentacije predstavi lastno videnje bodočega – ponujenega informacijskega sistema,
ki bo v vseh svojih lastnostih in v največji
meri izpolnjeval pričakovanja in možnosti naročnika. Ocenjevali se bodo spodaj opisani
kazalci:
– Definicija in predstavitev predlaganih
postopkov: maks. 8 točk.
Ponudnik naj predlaga in opiše postopke, nabor podatkov, pretok dokumentov
ipd., ki bo naročniku zagotavljal boljšo preglednost in olajšano obvladovanje področja, ki je predmet informatizacije. Bolje bodo ocenjene ponudbe, ki bodo izkazovale
poznavanje problematike in predlagale učinkovitejše rešitve.
– Arhitektura ponujenega sistema: maks.
12 točk.
Bolje bodo ocenjene ponudbe, ki bodo
s stališča arhitekture strojne, komunikacijske in programske opreme ustrezale sodobnim in splošno veljavnim standardom za
izgradnjo tovrstnih sistemov v državni upravi
ter se v največji meri prilagajale in izkoriščale obstoječe resurse, s katerimi razpolaga
naročnik.
– Funkcionalnost ponujene rešitve:
maks 17 točk.
Ponudnik naj predlaga in opiše funkcionalnost celotnega ponujenega sistema kot
tudi funkcionalnost in uporabo posameznih
sklopov uporabniške programske opreme.
Naročnik bo bolje ocenil ponudbe za katere
bo sodil, da predlagana funkcionalnost zagotavlja enostaven in zanesljiv zajem podatkov, boljšo preglednost in širše možnosti
analize in nadzora nad stanjem posameznih
programov oziroma projektov. S tem se ponudba za naročnika izkaže kot ustreznejša
rešitev.
– Organizacija izvajanja projekta, časovni plan, garancija: maks. 10 točk.
Ponudnik naj opiše, kako bo organiziral
vodenje, izvajanje in nadziranje izvajanja projekta. Bolje bodo ocenjene ponudbe, ki bodo skozi metodologijo izvedbe in organizacijo projekta zagotavljale kakovost in skladnost rešitev s postavljenimi zahtevami. Bolje bodo ocenjene ponudbe, katerih časovni
plan bo predvidel hitrejšo vpeljavo sistema
in daljšo garancijsko dobo.
– Kakovost in preglednost ponudbene
dokumentacije: maks. 3 točke.
Ocenjuje se preglednost in urejenost ponudbene dokumentacije (ponudbene mape). Bolje bo ocenjena dokumentacija, ki s
svojo nazornostjo, razčlenjenostjo in urejenostjo omogoča jasen in nedvoumen vpogled in seznanitev naročnika s ponujeno rešitvijo.
II. Skupna ponudbena vrednost, plačilni
pogoji in pogoji pogarancijskega vzdrževanja: maks. 31 točk.

– Cena razpisanih storitev: maks. 23
točk.
Ocenjuje se skupna ponudbena cena.
Od vseh pravilnih ponudb se izračuna povprečna ponudbena cena, nakar se točke za
posamezne ponudbe izračuna po enačbi:
X = 23 * (1-(C-Cmin)/Cpov)
Pri čemer pomeni:
C = ponudbena cena ocenjevanega kandidata;
Cmin = najnižja ponudbena cena izmed
vseh veljavnih ponudb;
Cpov = povprečna cena vseh veljavnih
ponudb;
– Plačilni pogoji: maks. 2 točki.
Merilo je rok plačila. Izhodišče je 30
dnevni plačilni rok, vsak dan nad zahtevanim plačilnim rokom pa se vrednoti z 0,02
točke, a največ do skupno 2 točk.
– Pogoji in trajanje po-garancijskega
vzdrževanja in dograjevanja: maks. 6 točk.
Ocenjujejo se finančni in organizacijski
pogoji, katere je ponudnik pripravljen zagotaviti naročniku za eventualne naknadne dodelave ali drugačne posege, ki ne sodijo v
sklop garancijskega vzdrževanja ter doba
po – garancijskega vzdrževanja.
III. Reference ponudnika (strokovna priporočila): maks. 26 točk.
– Reference ponudnika: maks. 7 točk.
Ocenjuje se reference o izvedenih projektih s področja informacijskih tehnologij,
velikosti navedenih referenc, dejstvo, da naročniki izvedene projekte dejansko uporabljajo, bolje pa bo ocenjena ponudba, katere
reference bodo izkazovale izvedbo vsaj enega delujočega projekta s področja predmeta
javnega naročila ali sorodnega področja za
naročnika iz državne uprave ali javnih podjetjih ali sodelovanje v mednarodnih projektih,
ki so povezani s programi tuje pomoči.
– Tehnična usposobljenost ponudnika:
maks. 7 točk.
Ocenjuje se tehnična in organizacijska
usposobljenost ponudnika za dobro izvedbo naročila in zagotavljanje kakovosti.
– Kadri, ki sodelujejo na projektu: maks.
8 točk.
Ocenjuje se sestava, strokovnost in izkušnje vodje projekta in članov projektne
skupine, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.
– Podpora in vzdrževanje: maks. 4
točke.
Ocenjuje se razpoložljivost, odzivnost in
strokovnost službe podpore in vzdrževanja,
s katero razpolaga izvajalec in jo zagotavlja
naročniku.
Skupaj maks. 107 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu:
18.1. Na razpis se lahko javijo pravne
osebe (vključno samostojni podjetniki), ki
so registrirane za dejavnost, ki je predmet
tega javnega razpisa (izmed dejavnosti iz
poglavja K 72 Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti iz
Standardne klasifikacije dejavnosti).
18.2. Jezik: Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
18.3. Stroški ponudbe: Ponudnik nosi
vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
18.4. Naročnik ne bo organiziral posebnega sestanka s ponudniki.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja
(20. 6. 2002) in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– kakovost 10 točk,
– tehnične prednosti 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Slovenska turistična organizacija

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: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
120 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Mestna občina Ljubljana
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18.5. Preveritev podatkov: Naročnik si
pridržuje pravico navedbe ponudnika v ponudbeni dokumentaciji preveriti.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 853/2001
Ob-58607
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: brina.cehovin@slovenia-tourism.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: izvedba sejemskih in borznih predstavitev.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamične storitve ne bodo upoštevane.
5. Kraj izvedbe: sejmi in borze po svetu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: celotno leto
2001 (januar-december).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenska turistična organizacija, Brina Čehovin, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure, najkasneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
ni posebnega plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 12. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% za resnost ponudbe in 10% za dobro izvedbo del.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v roku
60 dni po izvedbi del in izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): Joint venture.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

Ob-58651
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izbira izvajalcev zavarovalniških storitev za potrebe Mestne
uprave, Mestne občine Ljubljana.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop I: zavarovanje nepremičnin in
opreme,
– sklop II: zavarovanje likovnih del, ki so
v uporabi pri Mestni občini Ljubljana,
– sklop III: zavarovanje vozil,
– sklop IV: kolektivno nezgodno zavarovanje,
– sklop V: zavarovanje odgovornosti.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek je 1. 2. 2002 do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I., kontaktna oseba Mihelčič Alenka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 11. 2001,
vsak dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT, na žiro račun
50100-630-810108, sklic na številko
00-121-10000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 7. 1. 2002 ob
10. uri, Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

Št. 45/3446/2001
Ob-58652
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-32,
tel št. 01/474-24-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR in PZI za
zamenjavo VN opreme za objekte RTP
Divača, RTP Cerkno, RTP Beričevo, RTP
Podlog in RTP Cirkovce (po prilogi 1 A,
kat. 1, ZJN-1).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo
izdelane za celoten obseg razpisanih del in
delne ponudbe za posamezen RTP (za posamezen RTP mora ponudnik ponuditi izdelavo PGD, PZR in PZI).
5. Kraj izvedbe: RTP Divača, RTP Cerkno, RTP Beričevo, RTP Podlog in RTP Cirkovce.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe za
PGD in PZR do 28. 2. 2002. Ostali roki so
razvidni iz projektnih nalog.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa električne energije, 2. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Aleš
Brenčič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure od. 19. 11. 2001 naprej.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
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ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 12. 2001 do
9.30 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 11. 12. 2001 ob 10.
uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene 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): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse
svoje podizvajalce, ki bodo sodelovali pri
izdelavi projektov.
2. 1 referenca ponudnika in vseh podizvajalcev pri projektiranju zamenjav VN
opreme v stikališčih 110 kV ali 220 kV ali
400 kV.
3. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti.
4. Rok izvedbe del za PGD in PZR do
28. 2. 2002. Ostali roki so razvidni iz projektnih nalog.
5. Ponudnik mora projekte izdelati na
osnovi razpoložljive projektne dokumentacije že zgrajenih objektov, ki so na razpolago potencialnim ponudnikom na predmetnih objektih.
6. Podjetje in odgovorni projektanti ponudnika morajo biti vpisani v Inženirsko zbornico, kar dokažejo s fotokopijo vpisa.
7. Podatki iz obrazca BON-1, oziroma
za samostojne obrtnike dokument izdan s
strani poslovne banke ter napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
vključno z bilanco stanja in uspeha, morajo
izkazovati, da ponudnik nima neporavnanih
dospelih obveznosti tako na dan pred sestavitvijo obrazca, kot tudi zadnjih šest mesecev, ter da ima ponudnik v zadnjem poslovnem letu prometa najmanj v petkratni
višini njegove skupne ponudbe in kapitala
najmanj v višini njegove skupne ponudbe.
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Enak pogoj velja za podizvajalce, pri čemer
se kriterij ustreznosti kapitala in prometa
upoštevajo sorazmerno vrednosti njegove
udeležbe v skupni ponudbeni vrednosti.
8. Podati izpolnjen obrazec “ponudba“.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:
3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakoni in predpisi:
1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00) s popravki in podzakonskimi akti,
2. Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 56/96, št. 45/99,
št. 42/00 in št. 52/00),
3. Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98,
št. 48/98 in dopolnitve št. 64/99),
4. Pravilnikom o tehničnih normativih za
graditev nadzemskih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV
(Ur. l. SFRJ, št. 65/88),
5. Pravilnik o tehničnih normativih za nosilne jeklene konstrukcije (Ur. l. SFRJ, št.
61/86),
6. Zakon o varstvu in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 56/99),
7. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93, št. 44/95 in št. 1/96),
8. Zakon o standardizaciji (Ur. l. RS, št.
59/99),
9. Uredba o elektromagnetnem sevanju
(Ur. l. RS, št. 70/96),
10. Zakon o katastru komunalnih naprav
(Ur. l. SRS, št. 26/74 in št. 42/86),
11. Pravilnik o o varstvu pri gradbenih
delih (Ur. l. SFRJ, št. 42/68),
12. Pravilnik o tehničnih normativih za
projektriranje in izvajanje del pri temeljenju
gradbenih objektov (Ur. l. SFRJ, št. 34/74),
13. Pravilnik o tehničnih normativih za
beton in armiran beton (Ur. l. SFRJ, št.
11/87),
14. Pravilnik o tehničnih normativih za
temeljenje gr. objektov (Ur. l. SFRJ, št.
15/90),
15. Veljavni tehnični predpisi, pravilniki,
normativi in standardi, ki se nanašajo na
področja zajeta v projektu.
(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: 24. 1. 2002; 27. 12.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (65%), s strani naročnikov
potrjene reference(10%), zagotavljanje kvalitete (10%), rok izvedbe (5%), ISO standard
(5%), plačilni pogoji (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta bo RTP Divača 29. 11.

2001, RTP Podlog 30. 11. 2001, RTP Cerkno 3. 12. 2001, RTP Cirkovce 4. 12.
2001, RTP Beričevo 5. 12. 2001.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 3-7/2001
Ob-58653
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
Ljubljana, tel. 01/434-11-00 faks:
01/436-12-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: ureditev seznamov gozdnih in koncesijskih parcel v
lasti RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: Območje Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek predvidoma do
31. 3. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana,
Dunajska c. 58, vložišče, Dušica Gimpelj,
dodatne informacije Marko Matjašič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo morajo
predložiti dokazilo o plačilu 5.000 SIT in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se izvrši na ŽR SKZG RS, št.
50102-603-44803 sklic 77-07.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 12. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana,
vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 12. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
Dunajska c. 58, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica “brez protesta“ .
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik v skladu z
razpisno dokumetacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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ska 2, 8290 Sevnica, na kuverti mora biti
pripis “Javno naročilo - Ne odpiraj”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 12. 2001 ob 13. uri, Srednja
šola Sevnica, zbornica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od vrednosti ponudbe in s časom veljavnosti od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 45 dni od opravljene storitve.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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, odločitev o izbiri 24. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Srednja šola Sevnica

– skupina E: kruh, pekovsko pecivo,
mlevski izdelki in testenine,
– skupina G: tople malice.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Vodnikova 56
(živila in prehrambeni izdelki), Ljubljana
Zvezna 18 (tople malice), Ljubljana, Vojkova 58 (tople malice), Ljubljana, Pokopališka
11 (tople malice).
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelji se lahko potegujejo na
celotno naročilo ali le na posamezne skupine oziroma podskupine.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova
56, Ljubljana, v tajništvu pri Tatjani Avanzo.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali
po pošti po predhodni predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije, faks
01/515-28-75.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijav, vsak delovnik med
8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.300 SIT nakazilo na Ž.R.
št. 50102-603-48592, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 3. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana, v računovodstvo.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bianco menico za resnost ponudbe v višini
1% razpisne vrednosti posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis. Bančno garancijo pa samo v primeru, če bo vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo predmeta naročila. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z rokom določenim obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb 12. 12. 2001,
odločitev o sprejemu ponudbe 20. 12.
2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost ponudb.
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o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumenataciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z razpisno dokumetacijo.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 95 dni od dneva odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 21. 12. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumetaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Št. 1
Ob-58773
1. Naročnik: Srednja šola Sevnica.
2. Naslov naročnika: Savska 2, 8290
Sevnica, tel./faks 07/81-60-530.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priprava ca. 60
kosil dnevno z naslednjo sestavo: 55-65%
ogljikovih hidratov, najmanj 15% beljakovin
(vsaj 2/3 živalskega izvora) in 20-25% maščob; obrok mora vsebovati najmanj 8 gramov vlaknin, in dostava teh kosil v jedilnico
Srednje šole Sevnica, Savska c. 2, Sevnica, vsak dan pouka po šolskem koledarju.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Sevnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mira Vukolič,
vodja prehrane, Srednja šola Sevnica, tel.
07/81-60-530.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 11. 2001
do 15. 12. 2001, med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT (brez
DDV) je potrebno plačati na račun
51600-603-31018 (davčna štev. šole je
30991331), ponudniki morajo na dokazilu
o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko
in točen naslov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 12. 2001 do
11. ure v tajništvo šole.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Srednja šola Sevnica, Sav-

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 378/2001
Ob-58320
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Tončke Hočevar.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 56,
1107 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki ter tople malice:
– skupnina B: podskupina 1 sveža zelenjava in sadje,
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13. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovitev razpisa za navedene
sklepe, ker se je na posamezen sklep prijavil le po en ponudnik z vsemi artikli. Ocenjena vrednost razpisa je 17,250.000 SIT (z
DDV). Naročnik bo oddal javno naročilo po
3. točki 19. člena ZJN - 1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, št. 311/2001.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 402-2/01-252
Ob-58381
1. Naročnik: Republika Slovenija, Upravna enota Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2501 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški in računalniški material po 3.
odst. 19. člena ZJN-1, okvirne količine in
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(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: ponudnikom bo priznana sposobnost in usposobljenost le za celotno naročilo.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
nabave v letih 2002, 2003 in 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Upravna
enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba št. 221/II. nadstropje, Anja
Bonačić.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 11. 2001,
vsak dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Republika Slovenija, Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v skladu z 11. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/01) se inštrumenti zavarovanja ne zahtevajo.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
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): /
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 šestih mesecih
ni imel blokiranega žiro računa,
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– da je ponudnik v zadnjih 5 letih oskrboval z materialom, ki je predmet razpis,
vsaj pet proračunskih porabnikov,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
materiala, ki je predmet razpisa,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo materiala fco.
lokacije naročika-razloženo,
– da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 17. 12. 2001 do 12. ure; 20. 12.
2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri vodji naročila Anji
Bonačić, univ. dipl. org., ekon., tel.
02/22-01-802.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Republika Slovenija
Upravna enota Maribor
Št. 09-65/2001
Ob-58382
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o., družba za
komunalno dejavnost.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni material za vzdrževanje in izgradnjo
komunalne infrastrukture po sklopih: A.
cevi in fazoni ductil, B. cevi PE, C. ostali
vodovodni material.
(b) Kraj dobave: Kočevje, Ljubljanska c.
38 in dogovorjena gradbišča.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo
za posamezen sklop, za dva ali tri sklope.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 1. 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu podjetja, dodatne informacije pri Heleni Knavs.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dne objave dalje na podlagi predhodnega naročila vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (znesek vključuje DDV) na trans. račun pri NLB PE Kočevje št. 02320-0019840967 ali na blagajni
na sedežu naročnika.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: ponudbe morajo v tajništvo naročnika
ne glede na način dostave prispeti do 4. 12.
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c.
38, 1330 Kočevje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev
naročila.
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: naročnik bo vsakih 6 mesecev povabil
kandidate k oddaji ponudbe za dobavo
predvidenih količin potrebnega materiala po
posameznih sklopih.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena (op. v II. fazi postopka).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: sposobnost bo kandidatom priznana
za dobo treh let.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Hydrovod d.o.o.
Kočevje
Št. 1
Ob-58602
1. Naročnik: Osnovna šola Selnica ob
Dravi.
2. Naslov naročnika: OŠ Selnica ob
Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica
ob Dravi, faks: 02/674-08-40, tel.
02/674-08-30, e-mail: os.selnica@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stalna
dobava prehrambenega blaga, ki jih po
obsegu in času ni možno vnaprej določiti.
Dobava v skladu s 3. točko 19. člena ZJN.
(b) Kraj dobave: OŠ Selnica ob Dravi.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
1. južno sadje, domače sadje in zelenjava;
2. kruh in pekovski izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. razni prehrambeni artikli.
Ponudniki lahko konkurirajo za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj.
Sposobnost bo ponudniku priznana po
sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: OŠ Selnica ob
Dravi, Marija Pupaher.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
vključno 30. 11. 2001, vsak dan med 8. in
12. uro.
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cijo dodatne informacije: Okrožno sodišče v Ljubljani – Urad predsednika, Tavčarjeva 9, Ljubljana, kontaktna oseba je Maša
Grgurevič Alčin, tel. 231-26-84.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame ob delavnikih
med 8. in 12. uro v uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50100-637-55973.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: do vključno 7. 12. 2001 do
12. ure. Pošiljke, oddane tega dne priporočeno na pošti se štejejo za pravočasno
oddane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana – vložišče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene
vrednosti naročila, z veljavnostjo do 28. 1.
2002.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
30 dneh po prejemu računa.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 24. 12. 2001, 28. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN-1).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Jesenice, uprava, Zdenka Pulec, Cesta m. Tita 112, Jesenice, dodatne informacije Igor Rus, dr. med. tel. 04/586-84-87
in Helena Vidmar, mag. farm. spec. tel.
04/586-82-58.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV), virmansko
na
žiro
račun
št.:
51530-603-31205, sklic 713099-04.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 10. decembra 2001 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270 Jesenice.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija.
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: 14. januar 2002, 21. januar 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. november 2001.
Splošna bolnišnica Jesenice
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT na ŽR:
51800-603-30421.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 30. 11. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: OŠ Selnica ob Dravi, Mariborska
c. 30, 2352 Selnica ob Dravi.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica ali denarni depozit.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
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 ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega žiro računa;
2. da ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga;
3. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok;
4. da ponudnik zagotavlja dostavo FCO
skladišče naročnika-razloženo;
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti..
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 12. 2001, 18. 12. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Marija Pupaher, 02/674-08-33.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
OŠ Selnica ob Dravi
Št. 81/2001
Ob-68611
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, faks 2303-051, tel.
231-26-84.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala – sukcesivne
dobave v skladu s 3. točko 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Okrožno sodišče v Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici,
Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočevju,
Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora vsebovati vse zahtevane artikle – sklopov ni.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudnikom priznana za obdobje 3 let.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za obdobje enega leta. Pred potekom enoletnega obdobja bo naročnik ponovil II. fazo postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Ob-58664
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270 Jesenice, 04/586-80, faks 04/861-696.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski pripomočki za hemodializo – letne dobave v skladu s 3. točko 19. člena
ZJN.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Jesenice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

Ob-58698
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 01/423-2205 e.naslov: stefka.lavric@ijs.si tel. 01/477-33-54.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
računalniki in računalniška oprema.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Jamova 39.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: razpisna dokumentacija obsega 7
sklopov. Sprejemljive so ponudbe za vse
možne kombinacije sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 2.
2002, za dobo treh let.

Stran

7192 / Št. 91 / 16. 11. 2001

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v vložišču Instituta “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
30. 11. 2001 vsak delovni dan od 8. do
12. ure na osnovi dokazila o vplačilu in kopije potrdila o registraciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako “Razpis za osebne računalnike in računalniško opremo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 17. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva izstavitve računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): povezava skupine ponudnikov ni možna.
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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: nabava bo potekala v skladu s 3. točko
19. člena ZJN-1.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /

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
Podaljšanje roka
Ob-58501
V objavi prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem
postopku, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 83-84 z dne 26. 10. 2001, Ob-57121
za fizično in tehnično varovanje v Pošti Slo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan”
Št. 26/2001
Ob-58697
1. Naročnik: Upravna enota Ptuj.
2. Naslov naročnika: Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, tel. 02/771-13-11, faks
027771-54-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
potrošnega in računalniškega materiala (specifikacija je priložena v razpisni dokumentaciji).
(b) Kraj dobave: /
(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: sposobnost
bo ponudnikom priznana za obdobje dveh
let. Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje enega leta.
Pred potekom enoletnega obdobja bo naročnik ponovil II. fazo postopka.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Upravna enota
Ptuj, Slomškova ulica 10, I. nadstropje, soba št. 18, Služba za vzdrževanje, vodja Slavko Rožmarin, tel. 02/771-13-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od objave do roka oddaje med 8.
in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 10. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Upravna enota Ptuj, Slomškova
ulica 10, soba št. 20/I.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

veniji se 9. (a) točka rok za oddajo prijave
podaljša od 12. 11. 2001 na 26. 11. 2001
do 12. ure.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Popravek
Ob-58768
V objavi javnega razpisa po omejenem
postopku za priznanje sposobnosti za opravljanje posebno zahtevnih strokovnih zadev,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 87-88 z
dne 9. 11. 2001, Ob-57860, št.
313-44/01, stran 6811, se 16. točka popravi in se pravilno glasi:
16. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi razpisa: ob upoštevanju določil v
13. točki velja za:
A) cena 100%,
B) cena 100%.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-24/01-21
Ob-58695
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
30 dneh po prejemu računa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložena pogodba 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:
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega žiro računa,
– da je v zadnjih treh letih z razpisanim
blagom oskrboval uporabnike proračuna: državni in lokalni organi uprave, javni zavodi,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco naročnik –
razloženo,
– da bo odzivni čas en delovni dan,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
vzorec blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 15. 1. 2002 do 12. ure.
Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, soba št. 20/I. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
potrošnega pisarniškega in računalniškega
materiala”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Slavko
Rožmarin,
tel.
02/771-13-11.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Republika Slovenija
Upravna enota Ptuj

2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/471-22-11, faks
01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve:
I. sklop: vrednost: ca.163,300.000 SIT
a) kemično čiščenje, pranje in drobna popravila intendantske opreme,
odej, kuhinjskega perila, ambulantnega perila, posteljnega perila, zaves in
drugo,
b) kemično čiščenje, pranje in
drobna popravila uniform gardnih
enot.
Skupine lokacij (za pranje in kemično
čiščenje ter drobna popravila):
A) Bohinjska Bela, Pokljuka, Kranj, Brnik, Stari vrh, Bled;
B) Grosuplje, Šentvid, Ljubljana, Oljska
gora, Vrhnika;
C) Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Vipava, Ajševica, Bovec;
D) Ankaran, Debeli rtič;
E) Cerklje, Novo mesto, Brežice;
F) Celje, Logarska dolina;
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43. členu predložiti dokumente tudi za podizvajalce v primeru, če izvaja storitve s podizvajalci):
Posebni pogoji, ki veljajo za vse tri sklope:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil plačilni rok 30 dni oziroma 90 dni v času
začasnega financiranja;
– da zagotavlja nemoteno izvajanje storitve tudi v primeru izpada strojev;
– da zagotavlja usklajenost kosovnih evidenc v vseh fazah od mesta prevzema do
mesta dostave.
Kandidati, ki jim bo priznana sposobnost,
morajo v II. fazi podpisati izjavo o poravnani
obveznosti in priložiti Poročilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
V II. fazi izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti vse potrebne podatke za pridobitev pozitivnega varnostnega
mnenja za voznike, ki bodo prevzemali in
dostavljali blago.
Varnostno mnenje poda pristojna služba
MORS v skladu z Zakonom o obrambi (Ur.
l. RS, št. 82/94, 44/97 in 87/97).
Pogoji za posamezne sklope:
I. sklop:
a) kemično čiščenje, pranje in drobna
popravila intendantske opreme, odej, kuhinjskega perila, ambulantnega perila, posteljnega perila, zaves in drugo:
– da zagotavlja prevzem in dostavo do
3x tedensko na vsa določena odjemna mesta na posameznih lokacijah, med delavnikom in ob točno dogovorjenih urah;
– da ima ustrezne transportne zmogljivosti (namensko opremljena vozila) in lahko
v primeru sklenitve pogodbe zagotavlja sezname vozil in voznikov za vsa določena
odjemna mesta po lokacijah;
– da razpolaga s tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvajanje del, ki sodijo v področje drobnih šiviljskih popravil tekstilnih in galanterijskih izdelkov, ki so predmet tega javnega naročila (popravilo robov,
popravilo razpor po šivih, šivanje našitkov
na oblačilih, krajšanje hlačnic, krajšanje rokavov, zožanje oblačil po meri, menjava malih in velikih zadrg, šivanje etiket za označevanje perila;
– da zagotavlja sortiranje po določenem
odjemnem mestu, po vrsti artiklov in po konfekcijskih številkah ter zaščiteno z ustrezno
prenosno embalažo do prevzema;
b) kemično čiščenje, pranje in drobna
popravila uniform gardnih enot:
– da zagotavlja individualno sortiranje
kompletov uniform gardnih enot po določenih odjemnih mestih in individualno zaščito
kompleta z ustrezno embalažo;
– prevoz in predaja kompletov uniform
gardnih enot se vrši na premičnih skupinskih obešalih do prevzema;
II. sklop: čiščenje in dezinfekcija jogi
vzmetnic ter vzglavnikov za posteljo:
– da zagotavlja čiščenje in dezinfekcijo
jogi vzmetnic in vzglavnikov na vseh lokacijah MORS po Sloveniji;
III. sklop: čiščenje lamelnih zaves:

– da zagotavlja čiščenje lamelnih zaves
v vseh objektih MORS po Sloveniji;
– da storitev vključuje demontažo in
montažo lamelnih zaves.
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: februar 2002.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 84 z dne
26. 10. 2001, Ob-57108.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Ministrstvo za obrambo
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G) Ptuj, Maribor, Slovenska Bistrica,
Murska Sobota (lokacije samo za kemično
čiščenje in drobna popravila).
II. sklop: čiščenje in dezinfekcija jogi
vzmetnic ter vzglavnikov za posteljo, vrednost: ca. 4,500.000 SIT.
III. sklop: čiščenje lamelnih zaves, vrednost: ca. 2,200.000 SIT.
Vrednosti posameznih sklopov so letne
orientacijske vrednosti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave na enega ali več sklopov ter
znotraj I. sklopa na eno ali več skupin lokacij, odvisno od svoje sposobnosti. Za II. in
III. sklop morajo ponudniki predložiti prijavo
za vse lokacije MORS po Sloveniji. Ponudniki pa ne morejo predložiti prijave le za
del posameznega sklopa.
5. Kraj izvedbe: vojašnice in drugi objekti naročnika na celotnem območju RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje storitve: priznanje
sposobnosti za obdobje 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-85, 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-1/2001-OMP), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 5. 12. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “ Ne
odpiraj – prijava MORS-1/2001-OMP-“kemično čiščenje in pranje“.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
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: (ponudnik mora za izpolnjevanje splošnih pogojev po 41. do

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
Popravek
Št. 8/3393/2001
Ob-58636
V objavi obvestila o oddaji naročila blaga, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 19. 10. 2001, Ob-56843 se popravi 11. točka in se pravilno glasi:
11. Morebitne druge informacije o naročilu: zaradi transparentnosti, dodatne
zagotovitve konkurence in enakopravnosti med ponudniki v postopku javnega naročila, naročnik v nadaljevanju ne
bo oddal po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, temveč po odprtem
postopku.
Elektro - Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 402-11/01
Ob-58346
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2x Clio, 2x Kangoo, 1x Peugeot 307,
2x Suzuki Vitara. Dobava: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop A: 2x Suzuki Vitara, Suzuki Odar
d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana,
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– sklop B: 2x Clio, Avtohiša Malgaj, PSC
Ljubljana, Tržaška 108, Ljubljana;
– sklop C: 2x Kangoo, Avtohiša Malgaj,
PSC Ljubljana, Tržaška 108, Ljubljana;
– sklop E: 1x Peugeot 307, Modri Lev
d.o.o., Zaloška cesta 171, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2x Clio –
3,988.111,46 SIT; 2x Kangoo –
4,261.328 SIT; 1x Peugeot 307 –
3,793.828,70 SIT in 2x Suzuki Vitara
9,554.108 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 9,554.108 SIT z DDV,
– sklop B: 5,026.161 SIT z DDV,
3,988.111,46 SIT z DDV,
– sklop C: 4,539.758,50 SIT z DDV,
4,261.328 SIT z DDV,
– sklop E: 4,564.146 SIT z DDV,
3,793.828,70 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 28-29/01 in ponovljen javni razpis v Uradnem listu RS, št.
60/01.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 235,10
Ob-58383
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39,
Ljubljana, faks 01/42-32-205, tel.
01/477-33-31.
3. Datum izbire: 24. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: raziskovalna oprema detekcijski sistem s hlajeno CCD kamero, subvencionirana s strani MŠZŠ v okviru paketa X
pod zaporedno številko 235,10.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oprema je namenjena izključno za potrebe raziskav - v skladu z
2. točko 84. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Andor Technology, Belfast, Severna
Irska,
2. Saint-Gobain
Crystal&Detectors,
Francija,
3. Amptek, ZDA.
7. Pogodbena vrednost:
1. 10,368.279,72 SIT (vključno z DDV),
2. 3,221.381,81 SIT (vključno z DDV),
3. 1,672.639,24 SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan”
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Št. 235,28
Ob-58384
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
oprema “zeta meter”, subvencionirana s
strani MŠZŠ, X. paket, zap. št. 235,28.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo se dodeli v
skladu z določili 2. točke 84. člena ZJN-1,
oprema je namenjena izključno za potrebe
raziskav.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: BIA Brookhaven instruments GmbH, Prinz Eugen Strasse 18,
Wien, Avstrija.
7. Pogodbena vrednost: 16,832.128,22
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,687.780,44 SIT (z DDV),
16,832.128,22 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan”
Št. 01/01
Ob-58385
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/25-15-516.
3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 108 monitorjev in 5 notesnikov - Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; za 1. sklop naročilo ni bilo
realizirano - odločitev državne revizijske komisije; izbrani ponudnik je dosegel največje
število točk pri 2. in 3. sklopu.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Simt d.o.o., Industrija
cesta 5, 1290 Grosuplje - pri dveh sklopih.
7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: 17,718.738 SIT;
3. sklop: 3,681.174 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12; pravilnih 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– monitorji (8 ponudb): 21,237.201,86
SIT, 14,588.567 SIT;
– notesniki (6 ponudb): 4,295.781,77
SIT, 3,472.669,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Banka Slovenije

Št. 1-3/2001
Ob-58386
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,
1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.
3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema:
1. strežnik s sistemsko programsko
opremo; 1 kom,
2. standardni osebni računalnik; 5 kom,
3. standardna grafična delovna postaja;
5 kom,
4. standardni prenosni računalnik;
6 kom,
5. namizni laserski tiskalnik z vgr. opt.
čitalcem in fotok. strojem A4, ČB; 4 kom,
6. namizni tintni tiskalnik z A4, barvni;
3 kom,
7. namizni tintni tiskalnik z A3, barvni;
3 kom,
8. programska oprema za odjemalce;
45 kom,
9. licenčna programska oprema za delovne postaje – Microsoft; 16 kom.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska c. 58, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: celovitost ponudbe, cena
in ostali kriteriji ter merila iz razpisne dokumentacije. V skladu z razpisno dokumentacijo se kot najugodnejši ponudnik izbere
tisti ponudnik, katerega ponudba v vseh
točkah razpisa odstopa (je dražja) do 10%
od seštevka najugodnejših (najnižjih) vrednosti posameznih točk razpisa vseh popolnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers d.o.o.,
Polje 4, Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 18,279.590
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,008.422 SIT; 18,279.590 SIT
(z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 46/01
Ob-58388
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,
Radovljica, tel. 04/537-06-00, faks
04/537-06-54.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po sklopih.
Kraj dobave za vse sklope: Srednja gostinska šola, Kranjska cesta 24, Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
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16. sklop: ostalo prehrambeno blago:
1,172.929,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudniki so nastopali brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki:
1,298.534,55 SIT, 1,298.534,55 SIT;
2. sklop: meso in mesni izdelki: /
3. sklop: perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 597.094,20 SIT,
597.094,20 SIT;
4. sklop: ribe in konzervirane ribe:
291.448,80 SIT, 291.448,80 SIT;
5. sklop: sveža zelenjava: 387.930,60
SIT, 314.722,80 SIT;
6. sklop: sveže in suho sadje:
296.470,80 SIT, 265.188,60 SIT;
7. sklop: zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: 122.276,20 SIT, 90.806,40
SIT;
8. sklop: konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje:
237.067,63
SIT,
237.067,63 SIT;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: 259.118
SIT, 259.118 SIT;
10. sklop: žita in mlevski izdelki:
80.757,12 SIT, 77.643,16 SIT;
11. sklop: testenine: 103.104,80 SIT,
84.423,12 SIT;
12. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
23.128 SIT, 13.458,96 SIT;
13. sklop: kruh in pečeno pekovsko pecivo: 389.036,39 SIT, 249.904 SIT;
14. sklop:
slaščičarski
izdelki:
41.917,50 SIT, 29.250 SIT;
15. sklop: kakavovi izdelki, čaji in začimbe: 391.109,74 SIT, 391.109,74 SIT;
16. sklop: ostalo prehrambeno blago:
1,172.929,49 SIT, 1,172.929,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Srednja gostinska šola Radovljica

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za Osnovno šolo Frana Albrehta:
3. mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
9. slaščičarski izdelki Mlinotest Peks
d.o.o., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. splošno prehrambeno blago: Impuls,
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin.
Za Osnovno šolo Komenda-Moste:
1. meso: MIR d.d., Lackova 22, 9250
Gornja Radgona,
2. perutnina in perutninski izdelki: Jata
d.d., Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana,
3. mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo
in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001
Kranj,
8. pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
9. slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o.,Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: KGZ Sloga Kranj z.o.o.,
Šuceva 27, 4000 Kranj,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
14. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
15. splošno prehrambeno blago: Impuls,
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin.
Za osnovno šolo Marije Vere:
3. mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale,.
5. mleko: Ljubljanske mlekarne,d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,
7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
9. slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
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lagi meril: najnižja ponudbena cena, fiksnost
cen in plačilni rok. Izbrane so ponudbe, ki
so prejele največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. za sklop “mleko in mlečni izdelki”:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče;
2. za sklop “meso in mesni izdelki”: ni
bilo predloženih ponudb;
3. za sklop “perutninsko meso, izdelki iz
perutninskega mesa in jajca”: Pivka prerutninarstvo d.d., Neverke 30, Košana;
4. za sklop “ribe in konzervirane ribe”:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš;
5. za sklop “sveža zelenjava”: Sipic
d.o.o., Koprska ul. 94, Ljubljana;
6. za sklop “sveže in suho sadje”: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo;
7. za sklop “zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje”: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, Mengeš;
8. za sklop “konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje”: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, Naklo;
9. za sklop “sadni sokovi in sirupi”: Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana-Črnuče;
10. za sklop “žita in mlevski izdelki”: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo;
11. za sklop “testenine”: Mlinotest Peks
d.o.o., Kidričeva 53, Škofja Loka;
12. za sklop “zamrznjeni izdelki iz testa”:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica;
13. za sklop “kruh in pečeno pekovsko
pecivo”: Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva
53, Škofja Loka;
14. za sklop “slaščičarski izdelki”: Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, Lesce;
15. za sklop “kakavovi izdelki, čaji in začimbe”: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, Naklo;
16. za sklop “ostalo prehrambeno blago”: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki:
1,298.534,55 SIT;
2. sklop: meso in mesni izdelki: /
3. sklop: perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 597.094,20 SIT;
4. sklop: ribe in konzervirane ribe:
291.448,80 SIT;
5. sklop: sveža zelenjava: 314.722,80
SIT;
6. sklop: sveže in suho sadje:
265.188,60 SIT;
7. sklop: zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: 90.806,40 SIT;
8. sklop: konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: 237.067,63 SIT;
9. sklop: sadni sokovi in sirupi: 259.118
SIT;
10. sklop: žita in mlevski izdelki:
80.757,12 SIT;
11. sklop: testenine: 84.423,12 SIT;
12. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
13.458,96 SIT;
13. sklop: kruh in pečeno pekovsko pecivo: 249.904 SIT;
14. sklop: slaščičarski izdelki: 29.250
SIT;
15. sklop: kakavovi izdelki, čaji in začimbe: 391.109,74 SIT;

Št. 88
Ob-58436
1. Naročnik: Skupnost osnovnih šol.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 89,
1230 Domžale.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe kuhinj šol in vrtcev, kraj dobave:
– Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska
ulica1, 1241 Kamnik,
– Osnovna šola Komenda-Moste, Moste 40,1218 Komenda,
– Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska
16/a,1241 Kamnik,
– Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje
22, 1242 Stahovica,
– Osnovna šola Šmartno, Šmartno 27/a,
1219 Laze v Tuhinju,
– Osnovna šola Toma Brejca, Šutna 39,
1241 Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
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13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale.
Za Osnovno šolo Stranje:
1. meso: Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
2. perutnina in perutninski izdelki: Jata
d.d., Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana,
3. mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,
7. kruh: Žito d.d., Šmartniska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Žito d.d., Šmartniska 154, 1000 Ljubljana,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
14. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
15. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale.
Za Osnovno šolo Šmartno:
1. meso: Gruda Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
2. perutnina in perutninski izdelki: Jata
d.d.,Hladilniška pot 34, 1129 Ljubljana,
3. mesni izdelki: MIR d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
7. kruh: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001
Kranj,
8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., Laze 16, 4001 Kranj,
9. slaščičarski izdelki: Rampek d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
10. sadje: Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana,
11. zelenjava: Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
14. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
15. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale.
Za Osnovno šolo Toma Brejca:
3. mesni izdelki: Vele d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale,
5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne
d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
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7. kruh: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000
Ljubljana,
8. pekovski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
9. slaščičarski izdelki: Žito d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
10. sadje: Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
12. sadni sokovi: Erfa d.o.o., Bevkova
12, 1233 Dob,
13. čaji: Droga d.d., Industrijska 21,
6310 Izola,
15. splošno prehrambeno blago: Vele
d.d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51216.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Št. 371-02-34/01-0406
Ob-58437
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniško pohištvo za potrebe: Višjega državnega tožilstva v Kopru,
Okrožnega državnega tožilstva v Novem
mestu in Sodnika za prekrške Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, garancijski rok
20%, rok dobave 20%. Izbrani ponudnik je
dosegel najboljši rezultat glede na vsa merila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MZG d.o.o., Ob Grosupeljščici 5, Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 15,632.934,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,902.818,70 SIT; 14.744.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 462-02/82-01/0520-010 Ob-58438
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: 24. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala po specifikaciji bo po razpisanih lokacijah naročnika,
in sicer po carinskih uradih in na Generalni
carinski urad v obdobju od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. dobavni rok oziroma odzivni čas.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (dobavni rok oziroma odzivni čas) predstavlja 20%
vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za ponujeni štiri dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 25 točk,
– za ponujeni tri dnevni dobavni rok oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 50 točk,
– za ponujeni dva dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 75 točk in
– za ponujeni eno dnevni dobavni rok
oziroma odzivni čas od dneva prejema naročila naročnika 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.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
so bili izbrani spodaj navedeni ponudniki:
– ponudnik Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana, za dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala za Carinski urad Sežana,
– ponudnik Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2, Ljubljana, za dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
za Carinski urad Maribor,
– ponudnik DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana, za dobavo pisarniškega, računalniškega
in potrošnega materiala za Carinski urad Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Murska Sobota, Nova Gorica in za Generalni carinski urad.
7. Pogodbena vrednost:
– za
Carinski
urad
Celje:
14,470.456,09 SIT,
– za
Carinski
urad
Dravograd:
6,605.082,35 SIT,
– za
Carinski
urad
Jesenice:
14,596.455,07 SIT,
– za
Carinski
urad
Koper:
10,380.882,99 SIT,
– za
Carinski
urad
Ljubljana:
31,482.432,22 SIT,
– za
Carinski
urad
Maribor:
23,013.604,06 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota:
20,370.589,20 SIT,
– za Carinski urad Nova Gorica:
18,042.398,75 SIT,
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Št. 01-311/13-01
Ob-58478
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: defibrilatorji s spodbujevalnikom tipa
VVI s pripadajočo elektrodo – 14 kom.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Centalno skladišče medicinsko potrošnega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, strokovna ocena 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d. Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,453.027,78
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,968.182,80 SIT z DDV,
40,453.027,78 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Klinični center Ljubljana

II. 7,390.613,52 SIT,
III. 1,108.733,82 SIT,
IV. ena pravilna ponudba,
V. 980.669,83 SIT,
VI. 2,016.954,40 SIT,
VII. ena ponudba,
VIII. A. 30,267.230,54 SIT,
VIII. B. 13,929.197,81 SIT,
VIII. C. 6,112.155,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 51,716.591,52 SIT, 9,955.273,85 SIT,
II. 8,674.559,10 SIT, 7,390.613,52
SIT,
III. 1,404.007,09 SIT, 1,108.733,82
SIT,
IV. ena pravilna ponudba,
V. 1,537.068,21 SIT, 980.669,83 SIT,
VI. 3,241.871,26 SIT, 2,016.954,40 SIT,
VII. ena ponudba,
VIII. A.
36,831.433,30
SIT,
30,267.230,54 SIT,
VIII. B.
20,288.768,76
SIT,
13,929.197,81 SIT,
VIII. C.
10,764.340,20
SIT,
6,112.155,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: sklopa IV. in VII. bosta zajeta v okviru
novega javnega naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– za
Carinski
urad
Sežana:
17,461.520,96 SIT,
– za
Generalni
carinski
urad:
13,551.718,71 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
Carinski
urad
Celje:
15,259.008,76 SIT in 14,470.456,09 SIT,
– za
Carinski
urad
Dravograd:
7,127.511,59 SIT in 6,605.082,35 SIT,
– za
Carinski
urad
Jesenice:
14,833.331,14 SIT in 14,596.455,07 SIT,
– za Carinski urad Koper: 11,534.949
SIT in 10,380.882,99 SIT,
– za
Carinski
urad
Ljubljana:
32,554.441,22 SIT in 31,482.432,22 SIT,
– za
Carinski
urad
Maribor:
24,185.472,53 SIT in 23,013.604,06 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota:
20,371.944,14 SIT in 20,370.589,20 SIT,
– za Carinski urad Nova Gorica:
19,755.774,46 SIT in 18,042.398,75 SIT,
– za
Carinski
urad
Sežana:
17,485.347,61 SIT in 17,461.520,96 SIT,
– za
Generalni
carinski
urad:
13,639.040,98 SIT in 13,551.718,71 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 790-01
Ob-58476
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kompleti za operacijo katarakte –
1500 kom.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Centalno skladišče medicinsko potrošnega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, strokovna ocena
20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IRIS Mednarodna
trgovina d.o.o., Rimska cesta 8, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 47,472.105
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,745.888 SIT z DDV,
47,472.105 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Klinični center Ljubljana

Ob-58480
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravstveni material, zajet v naslednje
sklope oziroma skupine:
I. igle, brizge, katetri, tubusi, kanile in
zbiralniki za igle,
II. zaščitna sredstva,
III. potrošni material za sterilizacijo,
IV. potrošni material za RTG,
V. inštrumenti,
VI. mali diagnostični aparati,
VII. ostali potrošni material in drobni inventar,
VIII. sanitetni potrošni material:
A. material iz gaze, povoji, vata, staničevina, pripomočki za osebno higieno,
B. obloge za rano,
C. fiksirni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
A) cena - 90%,
B) plačilni pogoji - 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana: I. sklop, III. sklop, VIII. A., B.,
– Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana: VI. sklop,
– Farmadent, d.o.o., Minarikova ulica 6,
Maribor: V. sklop,
– Simpss, d.o.o., Motnica 3, Trzin: II.
sklop,
– Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva 20 a, Maribor: VIII. C.
7. Pogodbena vrednost:
I. 9,955.273,85 SIT,

Št. 9/01
Ob-58484
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 25. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 3 osebna vozila spodnjega in 1 osebno vozilo srednjega razreda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
A) cena - 95%,
B) plačilni pogoji - 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Porsche Inter auto,
d.o.o., Podružnica Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128 a, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 9,359.338
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,378.822,70 SIT; 9,359.338 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Št. 56/01
Ob-58554
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66; faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: premog, 506 ton, Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
specifikacije ponudbe s cenami.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Horizont, d.o.o., Vodovodna 30c, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 18,033.840
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
18,034.346 SIT, 18,033.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Maribor

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. razveljavljen postopek zaradi vložene
revizije,
2) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1) /,
2. Kemofarmacija d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,212.303,02
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 8,
2. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. 34,573.003,72 SIT, 1,533.349,51
SIT,
2. 7,568.839,34 SIT, 6,424.606,05
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52040.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Ob-58557
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zobozdravstveni material.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Studio 33 marketing
d.o.o., Briljeva 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
13,516.757,02 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,915.255,79 SIT, 27,033.514,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52038.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 4462/01
Ob-58599
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kovinske opreme za električne vode v obdobju 2001/2002; (JN
22/01):
– skupina 2: “ostala kovinska oprema
(5975 kom. in kompletov, po specifikaciji)“,
– skupina 3: “vijaki in podložke
(36190 kom., po specifikaciji)“.
Dostava razpisanega blaga je v skladišča javnega podjetja, oziroma nadzorništva
Elektro Ljubljane d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik se je po odločitvi
Državne revizijske komisije, ki je razveljavila
njegov prvotni sklep št. 2736/01-NŠ z dne
6. 8. 2001 o oddaji javnega naročila blaga
iz cit. razpisnih skupin 2 in 3 javnega razpisa št. JN 22/01, odločil, da postopek oddaje navedenih javnih naročil zaključi, dobavo blaga iz teh razpisnih skupin pa vključi
v nov javni razpis za blago, katerega objava
se izvede takoj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– razpisna skupina 2: ostala kovinska
oprema: 9 pravilnih ponudb + 1 nepravilna
ponudba,
– razpisna skupina 3: vijaki in podložke:
8 pravilnih ponudb + 2 nepravilni ponudbi.

Ob-58558
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19a,
2250 Ptuj.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sanitetni material,
2. laboratorijski material.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: so podane pod 5. točko.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 12. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 13
Ob-58597
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik, telefon 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: bolniške postelje za nepokretne in
slabše pokretne bolnike (11 kom).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponujena cena (do
11 točk), plačilni pogoji (do 5 točk), čas
garancije (do 3 točke), rok dobave (do 2
točki), snemljivost spodnje in zgornje stranice (do 2 točki). Dva ponudnika sta dosegla
enako skupno število točk, izbrani ponudnik je ponudil nižjo skupno ceno in tudi
sicer njegova ponudba v celoti zadovoljuje
strokovne in ostale zahteve naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,055.978,70
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,599.577 SIT, 8,055.978,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Bolnišnica Golnik - Kopa
Št. 1/20001
Ob-58598
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, 3000
Celje, tel. 03/544-11-33.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja ponudbena cena za posamezno skupino blaga.
Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1 (elektro material): Martin d.d.,
– skupina 2 (vodovodni material): Merkur d.d.,
– skupina 3 (material za strojno vzdrževanje): Merkur d.d.,
– skupina 4 (barve, laki): Merkur d.d.,
– skupina 5 (les, mizarski material): Merkur d.d.,
– skupina 6 (gradbeni material): Slovenijales Gradbeni material in stavbno pohištvo
d.o.o.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena;
2. dobavni rok: do vključno 15 dni 3%,
od 16 do 30 dni za vsak dan manj kot 30
dni 0,2%;
3. garancijski rok: 48 mesecev ali več
3%;
4. odzivni čas od prijave napake: do
vključno 2 delovni uri 3%, do vključno 3
delovne ure 2%;
5. rok za odpravo napake (kritična opreme) od prijave napake: do vključno 9 delovnih ur 4%, do vključno 11 delovnih ur 2%;
6. rok za odpravo napake (nekritična
oprema) od prijave napake: do vključno 2
delovna dneva 3%, do vključno 3 delovne
dni 1%;
7. zamenjava z novo opremo: do vključno 10 dni ali 2x ista napaka 4%, do vključno
10 dni ali 3x ista napaka 2%;
Enačba za izbiro najugodnejše ponudbe
je: M = C / (1 + ΣOE), pri čemer je M
ocena ponujene opreme, C cena ponujene
opreme na enoto, OE pa seštevek odstotkov, pridobljenih na podlagi meril. Ugodnejša je ponudba z manjšim M.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo ekonomičnih osebnih računalnikov je bil izbran ponudnik Unistar LC d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana, za dobavo standardnih prenosnih računalnikov pa ponudnik Gorenje
d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– za dobavo ekonomičnih osebnih računalnikov 16,219.050 SIT,
– za dobavo standardnih prenosnih računalnikov 7,760.704 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za dobavo
ekonomičnih osebnih računalnikov 7 ponudb in za dobavo standardnih prenosnih
računalnikov 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za dobavo ekonomičnih osebnih računalnikov 22,165.238 SIT in 16,219.050
SIT,
– za dobavo standardnih prenosnih računalnikov 10,429.360 SIT in 7,760.704 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob-49777 .
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
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7. Pogodbena vrednost: Martin d.o.o. 1,059.745,87 SIT, Merkur d.d. 4,919.277,24 SIT, Slovenijales Gradbeni
material in stavbno pohištvo d.o.o. - 77.660
SIT (gre za okvirne vrednosti naročila).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1
(elektro
material):
1,396.962,29 SIT, 1,059.745,87 SIT,
– skupina 2 (vodovodni material):
2,095.598 SIT, 1,757.053,85 SIT,
– skupina 3 (material za strojno vzdrževanje): 2,045.261,40 SIT, 1,709.835,25
SIT,
– skupina 4 (barve, laki): 1,678.416,23
SIT, 1,026.228,90 SIT,
– skupina 5 (les, mizarski material):
749.322,21 SIT, 426.159,24 SIT,
– skupina 6 (gradbeni material):
107.703,90 SIT, 77.660 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51611.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 407-169/2000
Ob-58605
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana; tel. 01/244-11-76; faks
01/244-12-69.
3. Datum izbire: sklep o razveljavitvi z
dne 11. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: izdelava površinskih in detajlnih načrtov ter dobava in montaža
opreme za Morsko biološko središče v
Piranu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik razveljavi javni razpis, ker je bilo ugotovljeno da za sklop A ni
prišla nobena ponudba, za sklop B pa so
ponudbo oddali ponudbo oddali ponudniki
Unistar LC d.o.o., Ljubljana; Hermes PLUS
d.d., Ljubljana in ECS d.o.o., Trzin. Strokovna komisija je pregledala prejete ponudbe in na podlagi prejetih ponudb ter razpisne dokumentacije ugotovila, da ni mogoče
izpeljati tega javnega razpisa v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter predlagala naročniku, da javni razpis razveljavi in da prične nov postopek.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
Število prejetih ponudb: 3.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Ob-58627
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,
3000 Celje, faks 03/42-51-115, tel.
03/42-51-200,
e-mail:
irena.ivacic@zzv-ce.si.
3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– osebni računalniki 14 komadov,
– prenosni računalnik 2 komada,
– server 1 komad,
– LCD monitorji 24 komadov,
– laserski tiskalniki 10 komadov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– server, osebni računalnik, prenosni računalnik (ekonomska cena: 40%, tehnične
lastnosti: 30%, garancija: 10%, plačilni pogoji: 20%),
– LCD monitorji, tiskalniki (ekonomska
cena: 40%, tehnične lastnosti: 10%, garancija: 20%, plačilni pogoji: 30%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MK Birooprema d.d.,
Ljubljana - osebni računalniki, prenosni računalniki, LCD monitorji, laserski tiskalniki;
EMG d.d., Žalec - server.
7. Pogodbena vrednost: MK Birooprema d.d., Ljubljana - 8,602.669,13 SIT;
EMG d.d., Žalec - 832.998 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– LCD monitorji 4,318.870 SIT,
2,737.591 SIT;
– laserski tiskalniki 2,197.526 SIT,
1,220.258 SIT;
– server 1,645.265 SIT, 803.511 SIT;
– osebni računalniki 4,647.157 SIT,
2,818.938 SIT;
– prenosni računalniki 1,747.872 SIT,
849.142 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: 9. 11. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Št. 462-02/115-01/0520-010 Ob-58630
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: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: nakup računalniške strojne
opreme, in sicer 75 kosov ekonomičnih osebnih in 16 kosov standardnih
prenosnih računalnikov, kraj dobave
Ljubljana.

Št. 45/3412/2001
Ob-58637
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava VN odklopnikov in ločilnikov
110, 220 in 400 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena za opre-
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mo (75% delež), tehnični razpisni pogoji
(10% delež), tehnične prednosti naprave
za določen objekt (7% delež), usposobljenost vzdrževalnega osebja naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa opreme
in prisotnost pooblaščenega serviserja v
Sloveniji (5% delež), rok dobave opreme
(3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo odklopnikov
123 kV, s tremi pogonskimi mehanizmi (5 kosov) A4 v RTP Beričevo in odklopnikov 245
kV, s tremi pogonskimi mehanizmi (1 kos) in
z enim pogonskim mehanizmom (1 kos) v
RTP Beričevo se odda ponudniku C&G,
d.o.o. za dobavo odklopnikov 123 kV, s tremi pogonskimi mehanizmi (4 kosi) v RTP
Cirkovce (proizvajalec ALSTOM Kasel), odklopnikov 245 kV, s tremi pogonskimi mehanizmi (1 kos) in z enim pogonskim mehanizmom (1 kos) v RTP Cirkovce (proizvajalec
ALSTOM Villeurbanne+Oberen.), odklopnikov 420 kV, s tremi pogonskimi mehanizmi (2 kosa) v RTP Divača (proizvajalec
ALSTOM Villeurbanne), ločilnikov 123 kV,
v liniji brez ozemljilnih nožev (8 kom), v
paraleli z ozemljilnimi noži (5 kosov) v RTP
Cirkovce (proizvajalec ALSTOM Kassel),
ločilnikov 123 kV, v liniji brez ozemljilnih
nožev (2 kosa) v RTP Podlog (proizvajalec
ALSTOM Kassel), ločilnikov 245 kV, v liniji
brez ozemljilnih nožev (4 kose) in v paraleli
z ozemljilnimi noži (2 kosa) v RTP Cirkovce
(proizvajalec ALSTOM Nov. di Piave), ločilnikov 420 kV, v paraleli brez ozemljilnih
nožev (4 kose) in v paraleli z ozemljilnimi
noži (13 kosov) v RTP Divača (proizvajalec
ALSTOM Nov.di Piave), podpornih izolatorjev 220 kV C6 (6 kosov) v RTP Cirkovce, podpornih izolatorjev 400 kV C8 (12
kosov) v RTP Divača (proizvajalec CCIL
Livorno) se odda ponudniku Elektrotehna
ELEX, d.d.
7. Pogodbena vrednost: C&G, d.o.o., pogodbena vrednost z DDV 58,964.150
SIT, Elektrotehna ELEX, d.d. - pogodbena
vrednost 270,676.039,12 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev, le
proizvajalci opreme.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 355,986.120 SIT, 232,540.347
SIT .
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: oddano dne 21. 6. 2001, objavljeno
29. 6. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 16/3449/2001
Ob-58640
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-25-02, tel.
01/474-25-51.
3. Datum izbire: 6. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kartuš, tonerjev in trakov za
tiskalnike.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 100% - v
drugi fazi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost je priznana naslednjim dobaviteljem: Mladinska knjiga Birooprema, Dunajska cesta 121, Ljubljana; Pavlin d.o.o., Grič 9, Ljubljana; DZS,
založništvo in trgovina, d.d. Mali trg 6, Ljubljana; Sistemi Shift, Vurnikova 2, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: bo znana šele
v drugi fazi, ko bodo prispele ponudbe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 71 z dne 7. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko
Št. 020-3/97
Ob-58641
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup službenih avtomobilov, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
so bila: ponudbena cena (25%), dobavni
rok (15%), garancijska doba (10%), varnostni elementi (28%), dodatna oprema (22%).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o.,
Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,010.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,314.992 SIT; 9,010.000 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: 12. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 020-32/01
Ob-58642
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001 (podpis
pogodb 31. 8. 2001 in 3. 9. 2001).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili za ocenitev ponudb

sta bili ponudbena cena (95%) in odzivni
čas (5%), ponudnika sta bila izbrana, ker sta
glede na v razpisni dokumenntaciji določena merila dosegla pri posameznem dodeljenem sklopu največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Birocenter, d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana (sklop 1 in 5),
Mladinska knjiga, Birooprema, d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana (sklop 2 in 3).
7. Pogodbena vrednost: Mladinska knjiga, Birooprema,d.d. – 4,470.756 SIT,
(sklop 2: 3,511.944,80 SIT, sklop 3:
958.812,40 SIT), Birocenter, d.o.o. –
10,323.440 SIT (sklop 1: 8,819.500 SIT
in sklop 5: 1,503.940 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: sklop 1: 9,630.075 SIT,
8,819.500 SIT; sklop 2: 7,678.317,35
SIT, 3,511.944,80 SIT; sklop 3:
1,495.696,72 SIT, 958.812,40 SIT; sklop
5: 1,503.940 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 4477/01
Ob-58705
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kompletiranje rezervnih izvodnih celic v RTP 110/10(20) kV Žale.
Dostava razpisanega blaga je RP
110/10(20) kV Žale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
Predmet pogajanj: vrednost ponudbe,
dobavni rok, tehnična ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehmar, d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,955.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb
treh ponudnikov.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,204.211 SIT (brez DDV),
16,955.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ker gre za povečanje števila obstoječih izvodnih celic z opremo znanih proizvajalcev in bi zamenjava proizvajalca opreme
zaradi tehnične neskladnosti nove opreme
z obstoječo opremo onemogočala kompletiranje izvodnih celic, je naročnik oddal naročilo v skladu s 5. točko 110. člena ZJN-1.
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3. Datum izbire: 4. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: izgradnja prve faze prve etape ureditve centra za
ravnanje z odpadki v Občini Slovenske
Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: rok izvedbe Tr=Rmin/Rix15,
garancijska doba in pogarancijsko vzdrževanje Tg= Gi/Gmak x15, Ti=Tr+Tg; ponudbena cena Fi=Cmin/Cix70, Ri=Ti+Fi. Utemeljitev opravljene izbire izhaja iz najvišje
vsote zbranih točk glede na merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT Ljubljana d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
127,659.140,37SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: dela bodo izvedena
brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 188,643.629,21 SIT, 127,659.140,37
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: 7. 11. 2001.
Občina Slovenske Konjice

3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 396120 Planina–Prapretno,
na odseku Planina–Sele.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, rok izdelave, garancija in
reference; utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, najboljše reference, najkrajši rok
izvedbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 25,038.591
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0 SIT
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,994.474,46 SIT, 25,038.591 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: drugih pomembnih informacij ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Občina Šentjur pri Celju
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 12. 11. 2001.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 4478/01
Ob-58706
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74.
3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tehnološke opreme DCV
(distribucijski center vodenja) naročnika Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je na osnovi vloženih zahtevkov za revizijo postopka razveljavil svoj prvotni sklep o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku št. 4171/00-MB,
kar je v nadaljevanju revizijskega postopka
potrdila tudi Državna revizijska komisija. Naročnik s tem zaključuje dvostopenjski javni
razpis št. JN 03/00, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16-17 z dne 25. 2. 2000,
Ob-22033 in izveden sicer skladno s tedaj
veljavnim Zakonom o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo predmetno javno naročilo oddal po izvedenem novem postopku,
pričetem predvidoma še v letu 2001.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: za zaključeni postopek: Uradni list RS,
št. 85-86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13541;
za novi postopek: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 12. 11. 2001.
Elektro Ljubljana d.d.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 35101-6/01 9204
Ob-58318
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.

Ob-58426
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje občinskih cest v obdobju od 15. 10. 2001
do 31. 10. 2005 oziroma do razpisa
koncesije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradkop Jožica Trampuš
s.p., Sora 21a, 1215 Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 21,455.878,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,728.001 SIT in 21,455.878,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Občina Medvode

Št. 09/01
Ob-58440
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja območja Gaberk
– I. faza, kraj izvedbe Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUP d.d., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 56,534.220,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,857.002,92 SIT, 56,040.932
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 005-7/01-100
Ob-58439
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, faks
03/574-34-46; tel. 03/747-13-10.

Št. 53
Ob-58504
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: adaptacija pošte Kranj–
Primskovo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, kakovost
do 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima,d.o.o. Koroška
118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 29,877.444
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,803.673,29; 29,877.444 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: 6. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 57
Ob-58505
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Zagorje
ob Savi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, kakovost
do 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GD Hrastnik,d.d. Dolska
c. 9, 1430 Hrastnik.
7. Pogodbena
vrednost:
107,328.235,24 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (podatke od 4. do 10. točke se
navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih!):
119,708.448 SIT ; 107,328.235,24 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: 6. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 51
Ob-58506
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Zg.
Gorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 60 točk, kakovost
do 20 točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo
dodeljeno:
Gradis
GP
Jesenice,d.d. Cesta Franceta Prešerna 5,
4270 Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 63,307.517
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (podatke od 4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo
oddano
po
sklopih!):
79,461.475,04 SIT; 63,307.517 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: 6. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-58608
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: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija zunanjih objektov jaška III za novo namembnost.
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: 32,342.794
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8,800.000 SIT brez
DDV.
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega 2
nepravilni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,604.515,67 SIT brez DDV,
32,342.794 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: 9. 11. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
Št. 2667/01
Ob-58622
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.
3. Datum izbire: 26. 9. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne naprave Divača.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot
najugodnejši na osnovi meril ponudbena cena, rok izvedbe, rok plačila, reference in
garancijska doba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d.
Sežana, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 99,972.528
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 146,148.057 SIT z DDV,
99,972.528 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 11. 2001.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Sežana
Št. 351-05-8/00
Št. JN: 30/01 VV
Ob-58628
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava ostrešja in
strešne kritine na objektu Roška v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila - skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedena
dela - do 4,8 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 64,986.928,93
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
89,682.361,65
SIT,
64,986.928,93 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Servis skupnih služb vlade

Št.

91 / 16. 11. 2001 / Stran 7203

Št. 351-05-21/01
Ob-58629
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova kuhinje in restavracije v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila - skupaj
največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika 5 točk;
4. certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok za izvedene
dela - do 4,8 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
119,618.092,96 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
1. elektroinstalacije: 12,289.497,07 SIT;
2. vodovodne instalacije: 4,577.105,76
SIT;
3. klimatske naprave, prezračevanje:
45,215.754,85 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 173,006.534,14 SIT; 119,618.092,96
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 11. 2001.
Servis skupnih služb vlade

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Št. 58763.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Urad za prometno politiko
in mednarodne odnose

Št. 41302/00049/2001
Ob-58708
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta
14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vrtec – (Prizidek k obstoječemu in adaptacija starega vrtca).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 92 točk,
garancijska doba 5 točk in število blokacij
žiro računa 3 točke; izbrani izvajalec je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Milan Pintarič, s.p.; Spodnja Ščavnica 32; 9520 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 63,389.927
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,083.495 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 74,510.696 SIT in 63,389.927 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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Št. 41302/00048/2001
Ob-58709
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta
14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.
3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: osnovna šola – (Preureditev podstrešja, prizidek k osnovni šoli
ter novi vhod za potrebe 9 letne osnovne šole).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 92 točk,
garancijska doba 5 točk in število blokacij
žiro računa 3 točke; izbrani izvajalec je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Milan Pintarič, s.p.; Spodnja Ščavnica 32; 9520 Gornja Radgona.
7. Pogodbena vrednost: 26,559.566
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 12,297.085,75 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,170.420 SIT in 26,559.566 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 2411-01-100080
Ob-58387
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Urad za prometno politiko in mednarodne odnose.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
3. Datum izbire: 8. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
strokovnih podlag za pripravo osnutka
Zakona o žičnicah in vlečnicah s podzakonskimi akti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis se je prijavil
samo en ponudnik.

Ob-58389
1. Naročnik: Srednja gostinska šola Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 24,
Radovljica, tel. 04/537-06-00, faks
04/537-06-54.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov naročnika v obsegu 7072 m2
ter 500 m2 okolice.
Kraj opravljanja storitev: Srednja gostinska šola, Kranjska cesta 24, Radovljica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ocenjevanje ponudb na podlagi meril: najnižja ponudbena cena, fiksnost
cen in plačilni rok. Izbrane so ponudbe, ki
so prejele največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Laser d.o.o., Tomšičeva
42, Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 13,600.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nastopa
brez podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,090.760 SIT, 13,600.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni bila objavljena.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Srednja gostinska šola Radovljica
Št. 3350-5/2001/23-0402
Ob-58474
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovno
razvojna naloga - Osnutek pravilnika o
projektiranju javnih cest in njihovih elementov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost ponudbe in
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biro za projektiranje v niz-
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kogradnji d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000
Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 12,227.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,852.000 SIT, 8,900.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54207.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Št. 3350-6/2001/21-0402
Ob-58477
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovno
razvojna naloga - Študija možnosti racionalizacije sistema vzdrževanja državnega cestnega omrežja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, kakovost ponudbe in
plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška cesta 19a, 1535 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,675.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,305.000 SIT, 6,545.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54216.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
Št. 1630/01
Ob-58479
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
2.
Naslov
naročnika:
tel./faks
01/589-73-87, 01/534-66-75, e-mail:
m.podkriznik@zorg.org.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOPAK Terminal Hamburg GmbH & Co. Rethedamm 15,
D-21107 Hamburg, ZRN.
6. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje 26.182 m3 neosvinčenega motornega bencina.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Pogodbena vrednost: 1,272.445
EUR, 279,721.584 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 1,35 EUR/m3/mes, 1,28
EUR/m3/mes.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, št. objave 211/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 1630/01
Ob-58481
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
2.
Naslov
naročnika:
tel./faks
01/589-73-87, 01/534-66-75, e-mail:
m.podkriznik@zorg.org.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOPAK Terminal Hamburg GmbH & Co. Rethedamm 15,
D-21107 Hamburg, ZRN.
6. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje 11.354 m3 dieselskega goriva.
7. Pogodbena vrednost: 449.618 EUR,
98,839.524 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 1,13 EUR/m3/mes, 1,10
EUR/m3/mes.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, št.
objave 211/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 1630/01
Ob-58482
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
2.
Naslov
naročnika:
tel./faks
01/589-73-87, 01/534-66-75, e-mail:
m.podkriznik@zorg.org.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Weser-Petrol Seehafentanklager GmbH &Co. KG, Cuxhavener Str.
42/44, D-28217 Bremen, ZRN.
6. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje 10.000 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.
7. Pogodbena vrednost: 277.200 EUR,
60,936.876 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 1,13 EUR/m3/mes, 0,77
EUR/m3/mes.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2.
2001, št. objave 211/01.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42541.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2001.
Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov
Št. 175/2001
Ob-58489
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup in izvedba dodatnega univerzalnega telekomunikacijskega ožičenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po 84. členu ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perftech, d.o.o., Pot na
lisice 4, 4260 Bled.
7. Pogodbena vrednost: 24,856.909,21
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: 8. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 158/2001
Ob-58490
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup pisarniških stolov za obdobje 12 mesecev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v II. fazi postopka najnižja
končna cena ponudbe.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v II. fazi postopka najnižja
končna cena ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MZG d.o.o., Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,307.100 SIT, 983.500 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: 8. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija

7. Pogodbena vrednost: 127 SIT/km
na relaciji Ljubljana-Draga-Ljubljana in 116
SIT/km na relaciji Ljubljana-Šmartno pri Litiji–Ljubljana, Ljubljana–Draga–Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 209 SIT/km ; 116 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MZG d.o.o., Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost 12,000.000 SIT za nakupe
v obdobju 12 mesecev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 926.090,30 SIT, 182.758 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 185/2001
Ob-58491
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup računalniške tehnološke opreme v industrijski izvedbi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– sklop A: ekonomska cena 55%, tehnična ustreznost: 30%, garancija 6%, plačilni pogoji 5%, servisiranje in odzivni čas
4%,
– sklop B: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, servisiranje in odzivni čas
10%, garancija 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop A: Select Technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana,
– sklop B: Silicon d.o.o., Parmova 53,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: Select Technology –
8,637.840 SIT,
– sklop B: Silicon – 9,693.630,65 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 17,082.025,60 SIT,
8,398.869,25 SIT,
– sklop
B:
10,547.415
SIT
9,693.630,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 157/2001
Ob-58492
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup
pisarniškega pohištva za obdobje 12
mesecev.

Št. 186/2001
Ob-58493
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgradnja in nakup aplikativne programske
opreme podporo poslovanja TV Marketinga.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po 84. členu ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Grad d.d. Računalniški programi in inženiring, Tržaška 118,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,660.496
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: 8. 11. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 55
Ob-58502
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz poštnih pošiljk relacija Ljubljana-Šmartno
pri Litiji–Ljubljana, Ljubljana–Draga–
Ljubljana, Maribor-Črna-Maribor in Maribor–Središče ob Dravi–Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena na prevožen
km; za relacijo Maribor-Črna-Maribor in Maribor–Središče ob Dravi–Maribor naročnik
ni izbral ponudnika, ker je prejel samo eno
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G 7,d.o.o. Špruha 33,
1236 Trzin.

Št. 47
Ob-58503
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz gotovine z oklopnim vozilom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena najema oklopnega vozila na uro.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Maribor,d.d. Ulica Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4.800 SIT na
uro za redni in izredni prevoz .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7.600 SIT na uro; 4.800 SIT na
uro.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 11. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 44/3221/2001
Ob-58589
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. št. 01/474-30-00.
3. Datum izbire: 15. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba
elektromontažnih del za objekt RTP
400/110 kV krško z razpletom DV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(67%), plačilni pogoji (3%), reference ponudnika za tovrstna dela (5%), reference podizvajalceva za tovrstna dela (10%), kompletnost ponudbe (15%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dalen, d.o.o., Šlandrova
10, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 45,628.785,50
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 37,050.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba je znašala
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78,927.757,21
SIT;
najnižja
pa
45,628.785,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 11. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih
izvajalcev
(92. člen)
Ob-58704
Gospodarska zbornica Slovenije objavlja
povabilo
vsem zainteresiranim ponudnikom
blaga za prehrano, to je gospodarskim
družbam, zadrugam in samostojnim
podjetnikom, da se vpišejo v seznam
zainteresiranih ponudnikov blaga za
prehrano v postopkih javnih naročil
Gospodarska zbornica Slovenije vzpostavlja seznam ponudnikov, zainteresiranih
za sodelovanje v postopkih javnih naročil za
dobavo blaga za prehrano. Na podlagi zbranih prijav, bo Gospodarska zbornica izdala
Katalog ponudnikov blaga za prehrano, zainteresiranih za sodelovanje v postopkih javnih naročil in ga ponudila potencialnim naročnikom, ki so dolžni naročila izvajati v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Namen izdaje Kataloga je predstavitev
ponudbe blaga za prehrano, s ciljem povečati možnosti domačih ponudnikov za uspešen nastop na trgu javnih naročil in vplivati
na zmanjšanje nepotrebnega administriranja v postopkih javnih naročil.
Vlagatelji zahtevkov za vpis pravne osebe morajo vložiti pisne vloge po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni osebi, vlagatelj zahtevkov za vpis samostojni podjetnik pa osebno ali po zastopniku
oziroma pooblaščencu.
Vloge za vpis dajo vlagatelji na obrazcu
“vlo-hra“, ki je v prilogi te javne objave in
navedejo sledeče podatke:
– firma in sedež;
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca;
– matična in davčna številka.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev in sicer:
1. Dokazilo o registraciji predlagatelja Za pravne subjekte je potrdilo v primeru
gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov.
2. Dokazilo o tem, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
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prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne
evidence se v RS pridobi na Okrožnem
sodišču.
3. Dokazilo o tem, da predlagatelju v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet vloge za vpis. Navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje.
4. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti.
5. Podatki o ponudniku.
Vlogi mora biti priloženo potrdilo o plačilu nadomestila za stroške postopka v višini
11.900 SIT (v znesku je zajet 19% DDV) na
žiro račun GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, št. 50101-637-58127, sklic na št.
1800-210 - mat. št. podjetja.
Vpis je stalno odprt, za uvrstitev v prvi
katalog je vloge potrebno oddati v roku enega meseca od objave v Uradnem listu RS.
Potrdilo o vpisu v seznam bo vsem vlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje, posredovano v roku 30 dni od vložitve popolnega
zahtevka.
Informacije o vpisu v seznam daje
GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.
01/58-98-314.
Gospodarska zbornica Slovenije

Podelitev koncesij
Ob-58673
1. Razpisovalec: Občina Piran.
2. Naslov razpisovalca: Tartinijev trg 2,
6320 Piran, e-mail: obcina.piran@piran.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
A) postavitev in vzdrževanje objektov
in naprav za plakatiranje, reklamiranje
in druge oblike javnega oglaševanja na
javnih površinah v Občini Piran.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
kandidatur za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: kandidaturo je mogoče oddati
le za vse sklope skupaj.
4. (a) Vrsta in opis storitve:
B) upravljanje javnih objektov iz točke A) in izvajanje drugih storitev v dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja na javnih
površinah in javnih objektih iz točke A).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: kandidaturo je mogoče oddati le za vse sklope
skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Piran.
6. Sprejemljivost variantnih kandidatur:
le poleg osnovne kandidature.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se oddaja za dobo 7 let. Gradbena dela morajo
biti zaključena do meseca junija 2002 za
območje KS Lucija in Portorož ter do za-

ključka leta 2002 na celotnem območju Občine Piran.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Ukmar Jana, e-mail: obcina.piran@piran.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6 dni pred potekom roka za oddajo kandidature, med uradnimi urami Občine Piran.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun
51410-630-900-30, sklic 39003-1-7130002
pri APP Portorož.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6320 Piran.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2002 do 12.30, Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost kandidature.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon o
izvrševanju proračuna 2001 oziroma 2002.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): razpisovalec ne
zahteva izrecno določene pravne oblike.
Akt o sodelovanju mora določati solidarno
odgovornost vseh ponudnikov ter skupnega zastopnika z neomejenim pooblastilom.
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: program izvajanja dejavnosti s finančnim ovrednotenjem, da bo kandidat
razpolagal s poslovnim prostorom na območju Občine Piran.
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: Odlok o javnem oglaševanju v Občini
Piran (UR objave PN, št. 27/01), Odloka o
načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnosti javnega oglaševanja v Občini Piran
(UR objave PN, št. 27/01), Odloka o komunalnih taksah v Občini Piran (Ur. objave PN,
št. 26/01) in Odloka o uporabi celostne
grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v Občini Piran (Uradne objave,
št. 19/97).
(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: kandidatura izbranega koncesionarja mora veljati do sklenitve koncesijske pogodbe, ostalih kandidatov pa do
pravnomočnosti odločitve o izbiri, najmanj
do 22. 3. 2002. Predviden datum izbire je
22. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tip, kakovost in oblika reklamnih
objektov 35%,
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2. cenik storitev koncesionarja in način izračuna cene 22%,
3. cenik reklamnih objektov pod točko A.4.a (predmet razpisa) v navodilih kandidatu 17%,
4. čas končanja del 10%,
5. potrejene reference 10%,
6. višina nadomestila za podelitev
koncesije 6%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: po dogovoru ogled katastra lokacij stalnih in začasnih plakatnih mest.
19. Datum in številka objave prejšnjega
neuspelega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z
dne 14. 9. 2001.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2001.
Občina Piran

Javni razpisi
Popravek
Ob-58761
V javnem razpisu na področju energetike za intervencije v obnovljive vire energije
(OVE-A), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-56071, št.
020-92/01, se okvirna višina v 4. točki popravi in se pravilno glasi:
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 45,000.000 SIT. Proračunska sredstva
se bodo črpala iz proračunske postavke „Intervencije v obnovljive vire energije” št.
2360.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev in pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko
Popravek
Št. 301-020/96-04
Ob-58771
V javnem razpisu za izbiro koncesionarja
za izvajanje dimnikarske službe na območju
Občine Tržič, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001, št.
301-020/96-04 se 8. točka popravi in se
pravilno glasi:
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Tržič, Uradu za družbene dejavnosti, Trg svobode 18,
Tržič, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
tel. 04/ 597-15-22.
Razpisna dokumentacija obsega povabilo k oddaji pisne ponudbe, besedilo javnega
razpisa, Odlok o dimnikarski službi na območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 26/00),
navodilo za izdelavo ponudbe, obrazec 1, 2,
3 in vzorec koncesijske pogodbe.
Za razpisno dokumentacijo je treba plačati
5.000 tolarjev na transakcijski račun Občine Tržič številka 01000-0100006598,
odprt pri Banki Slovenije. Ob prevzemu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti kopijo virmanskega naloga kot dokazilo o plačilu
navedenega zneska.
Občina Tržič

Št.

Dopolnitev
Ob-58775
Zavod RS za zaposlovanje Ljubljana,
Glinška 12 objavlja na podlagi določil zakona o izvrševanju proračuna RS za l. 2001
Uradni list RS, št. 32/01, Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS Uradni list
RS, št. 66/01, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja Uradni list
RS, št. 64/01 in Programov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2001 , ki so bili sprejeti na 37. seji Vlade RS dne 19. 7. 2001,
spremembe javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za
obdobje 2002 – 2003, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001, št. 731
1/01 – 12 – 223 Ob-57619.
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ul. 12 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
2. Predmet spremembe javnega razpisa
je v pogojih, ki jih morajo programi izpolnjevati, in sicer tako, da se doda za stavkoma
“Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programov javnega dela. Za
lokalne programe javnih del so naročniki
lokalne skupnosti , za programe nacionalnega pomena pa pristojna ministrstva.” naslednje besedilo:
Za programe javnih del opredeljene
v 7. členu pravilnika o deležih zavoda
RS za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
Uradni list RS, št. 82/1998 in 77/00 je
lahko naročnik programov tudi Zavod
RS za zaposlovanje pod pogojem, da je
predhodno potrjen javni interes za izvajanje s strani lokalne skupnosti oziroma
pristojnega ministrstva. Naročniki javnih
del so lahko tudi nevladne organizacije
in drugi izvajalci za programe, za katere
obstaja javni interes. Izjavo o javnem
interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za programe
nacionalnega pomena pa pristojno ministrstvo.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 1382/2001
Ob-58582
Na podlagi določb 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in Skupne izjave o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, podpisane v Oslu dne 12. maja 1998, Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-norveških znanstveno
tehnoloških projektov
v obdobju 2002–2003
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1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slovensko – norveških projektov v obdobju od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo sofinanciralo po dva (2) obiska v
vsako smer letno, in sicer 1 kratek obisk (7
dni) in 1 daljši obisk (1 mesec), v naslednji
višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Norveškem,
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za norveške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski),
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD v SIT protivrednosti za norveške
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (daljši obiski).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Norveškem in prevoznih stroškov
norveških partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker
resorno norveško ministrstvo izmenjav ne
sofinancira.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v
naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma na s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka relevantnost predloga projekta,
– reference raziskovalne skupine,
– utemeljenost dvostranskega sodelovanja,
– dosedanje sodelovanje z norveškim
partnerjem,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v
multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda, tip raziskave),
– podatke o slovenskem in norveškem
partnerju s strokovnima življenjepisoma in
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seznamoma publikacij v zvezi z vsebino projekta,
– opis projekta in cilje,
– koristi za slovensko in norveško stran,
– osnovne vire financiranja raziskav,
– pregled predlaganih obiskov za dve
leti.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2002.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-norveških projektov v obdobju 2002–
2003“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka, 11. januarja 2002 do 12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
ponedeljek, 14. januarja 2002 ob 9. uri.
13. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja vlog.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, telefon 01/478-46-00, elektronska
pošta: marjetka.primozic@gov.si. Razpis in
prijavni obrazci bodo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na
spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 1383/2001
Ob-58583
Na podlagi določb 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01)in Skupne
izjave o sodelovanju v znanosti in tehnologiji
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine
Danske, podpisane v Kopenhagnu dne 24.
oktobra 1997, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-danskih znanstveno
tehnoloških projektov
v obdobju 2002–2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slovensko – danskih projektov v obdobju od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
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3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo sofinanciralo po dva (2) obiska v
vsako smer letno, in sicer 1 kratek obisk (7
dni) in 1 daljši obisk (1 mesec), v naslednji
višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Danskem,
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za danske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (kratki obiski),
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD v SIT protivrednosti za danske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (daljši obiski).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Danskem in prevoznih stroškov
danskih partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker
resorno dansko ministrstvo izmenjav ne sofinancira.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v
naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe
JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma na s strani Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte (obvezno navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Merila izbire so:
– znanstvena oziroma tehnološka relevantnost predloga projekta,
– reference raziskovalne skupine,
– utemeljenost dvostranskega sodelovanja,
– dosedanje sodelovanje z danskim partnerjem,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v
multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda, tip raziskave),
– podatke o slovenskem in danskem
partnerju s strokovnima življenjepisoma in
seznamoma publikacij v zvezi z vsebino
projekta,
– opis projekta in cilje,
– koristi za slovensko in dansko stran,
– osnovne vire financiranja raziskav,
– pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 6,000.000 SIT.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2002.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
“Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje slovensko-danskih projektov v obdobju 2002–
2003“ morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka, 11. januarja 2002 do 12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
ponedeljek, 14. januarja 2002 ob 9. uri.
13. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja vlog.
Podrobnejše informacije: Marjetka Primožič, telefon 01/478-46-00, elektronska
pošta: marjetka.primozic@gov.si. Razpis in
prijavni obrazci bodo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na
spletnih straneh Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 1378/2001
Ob-58584
Na podlagi določb 27. člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in
Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (Ur. l. RS, št. 33/94),
Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo,
znanost in šport, Trg osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa “Partnerships in Science”
v obdobju od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13,1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih oblik sodelovanja:
I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov,
II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije med znanstveniki in širšo javnostjo,
III. Projekti, namenjeni širjenju poučevanja znanosti v izobraževalnem sistemu.
I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov.
a) Izmenjave bosta sofinancirala Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, zna-
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škem jeziku. Podpis slovenskega partnerja
mora biti opremljen z žigom institucije.
– Predlogi projektov pod I. “Izmenjava
raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno-raziskovalnih projektov“ se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport financirane programe dela JRO
ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma se
morajo navezovati na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnološke projekte – obvezno navesti šifro programa ali projekta.
– Izjemoma bodo sofinancirani projekti,
ki vključujejo inovativne predloge na področju prenosa tehnologij ter varovanja okolja v
sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
– Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).
4. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente (obrazec The British Council v angleškem jeziku):
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje),
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenjepisom,
– tehnične podatke o projektu (cilj, trajanje),
– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani The British Council,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta.
5. Čas izvajanja predmeta razpisa je eno
leto, in sicer od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2002.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2002.
8. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje v
okviru programa “Partnerships in Science”
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede na
način prenosa, prispeti do vključno petka,
14. decembra 2001 do 12. ure. Vlagatelji
morajo kopijo predloga projekta obvezno
posredovati tudi na naslov: The British Council, Cankarjevo nabrežje 27, 1000 Ljubljana.
9. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih vlog komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
10. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek 17. decembra 2001.
11. Vloge bosta obravnavala Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport in The British
Council.

12. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma v januarju 2002.
13. Prijavne obrazce lahko vlagatelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Razpis in prijavni obrazci so po objavi razpisa v Uradnem
listu RS na voljo tudi na spletnih straneh
MŠZŠ (http://www.mszs.si) in spletnih straneh The British Council (http://www.britishcouncil.si/).
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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nost in šport in The British Council po naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
mednarodne prevozne stroške, stran, ki
sprejema, krije stroške bivanja.
b) Letno bo sofinanciran po en 7-dnevni
obisk v vsako smer.
c) Prednostna področja, na katera naj
se nanašajo predlogi projektov, so:
– okoljske tehnologije (upravljanje in zaščita okolja, skrb za vodno bogastvo, raziskave na področju genetike, organsko kmetovanje) v sodelovanju z nevladnimi organizacijami,
– prenos tehnologije vključno s proizvodnimi tehnologijami, biotehnologija, gozdarstvo in kmetijstvo (prednost bodo imeli projekti, kjer partner v projektu prihaja iz zasebnega sektorja),
– informacijska tehnologija vključno z
uvajanjem
elektronskega
poslovanja
(e-commerce in e-government),
– izobraževanje v naravoslovnih in družboslovnih vedah.
d) Prednost bodo imeli projekti z možnostjo nadaljnjega financiranja v okviru programov EU, projekti, ki vključujejo mlajše
raziskovalce na začetku kariere oziroma
mednarodnega sodelovanja in projekti, kjer
se na novo vzpostavljajo povezave med slovenskimi in britanskimi institucijami. Projekti
niso namenjeni za doktorski študij.
e) Predlogi projektov naj vključujejo tudi
predloge za letno javno predstavitev ciljev in
dosežkov projekta v sredstvih javnega obveščanja, tudi npr. v prilogah dnevnega tiska, namenjenih znanosti.
II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije med znanstveniki in širšo javnostjo
a) Cilj projektov je pospešiti odprtost in
transparentnost dialoga med znanstveniki in
širšo javnostjo v Sloveniji na podlagi britanskih izkušenj pri tovrstnih programih.
b) Predlogi lahko vključujejo medije (televizija, časopisi, revije, elektronski mediji)
ter organizacijo delavnic in seminarjev.
c) Predlogi se lahko nanašajo na vsa področja znanosti.
d) Prijavitelji so lahko posamezniki, organizacije v zasebnem in javnem sektorju in
nevladne organizacije.
e) Izmenjave v predlaganem programu
niso nujne.
f) Predloge naj bi prijavitelji predhodno
predstavili The British Council-u in Ministrstvu Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport (predstavitev ne bo vplivala na
končni izbor projekta).
III. Projekti namenjeni širjenju poučevanja znanosti v izobraževalnem sistemu
a) Cilj projektov je izboljšanje poučevanja in učenja znanosti znotraj izobraževalnega sistema na vseh ravneh šolanja –
vključno z izobraževalnimi programi za
odrasle.
b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in javnem sektorju. Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo zunanje preverjanje poučevanja ali
razvijajo neodvisno izmenjavo študentov
(vključno priprave na programe študentskih
izmenjav EU).
3. Pogoji in merila za opravljanje predmeta razpisa:
– Projekte je potrebno prijaviti na prijavnih obrazcih The Biritish Council-a v angle-

Ob-58767
Razpis
za oblikovanje, grafično pripravo,
tiskanje in odpremo revije Tabor
v letu 2002
1. Naziv in sedež naročnika: Zveza tabornikov Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je oblikovanje, grafična priprava, tiskanje in odprema revije
Tabor v letu 2002.
3. Dobavni rok, oziroma rok začetka in
dokončanja del je 20. 12. 2001 do 10. 12.
2002.
4. Orientacijska vrednost naročila je
7,000.000 SIT
5. Pri izbiri najbolj ugodnega ponudnika
bodo upoštevana merila, ki so v razpisni
dokumentaciji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do vključno 30. 11.
2001 do 12. ure na naslov Zveza tabornikov Slovenije, Parmova 33, Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zapečateni kuverti
opremljeni z oznako “Ponudba za tisk revije
Tabor - Ne odpiraj” na sprednji strani in z
naslovom ponudnika na zadnji strani. Odpiranje ponudb bo 3. 12. 2001 ob 17. uri na
sedežu Zveze tabornikov Slovenije.
7. Izbira najugodenjšega ponudnika
bo opravljena v 14 dneh po odpiranju
ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno.
8. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu ZTS
od 19. do 30. 11. 2001 na osnovi vplačila
v višini 10.000 SIT.
Zveza tabornikov Slovenije
Št. 65-1/2001
Ob-58488
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v
Občini Lenart (Uradni list RS, št. 17/2001)
Občina Lenart objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov v Občini Lenart za
leto 2002
1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanavljajo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

Stran

7210 / Št. 91 / 16. 11. 2001

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Lenart,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
– interesna dejavnost v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet
redne športne vzgoje,
– šport nadarjenih otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vadba otrok in mladine,
– kakovostni šport – posamezniki in
ekipni športi,
– vrhunski šport – posamezniki in ekipni
športi,
– šport invalidov,
– šport za vse – športna rekreacija,
– športne prireditve,
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– tekoče vzdrževanje športnih objektov
in opreme.
4. Rok za prijavo na razpis je do 12. 12.
2001 do 15. ure.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Lenart.
6. Prijave je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občinska športna zveza Lenart, Ptujska c. 27, 2230 Lenart v Slov.
goricah, s pripisom “Javni razpis – šport
2002“.
Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno dokumentacijo in podrobne informacije
dobite vsak delovni dan med 7. in 15. uro
(ob petkih med 7. in 13. uro), na sedežu
Občinske športne zveze Lenart, tel.
02/720-71-01.
7. Prijave morajo biti dane na obrazcih,
ki jih prijavitelji dobijo pri Občinski športni
zvezi Lenart.
8. Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Lenart
Št. 032-08-2/00-7
Ob-58690
Občina Prevalje na podlagi 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih
bo v letu 2002 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in
Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih dejavnosti s sedežem v Občini Prevalje
ter osnovne šole in vrtci.
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2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino (Zlati
sonček, športna značka, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.);
b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev);
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence;
d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine (športne šole);
e) programi kakovostnega športa;
f) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov;
g) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje.
6. Rok za prijavo na razpis je 5. 12.
2001.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejetju proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje 2391 s
pripisom “Javni razpis – Šport“.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na sedežu Občine Prevalje pri tajniku občine Prevalje, Stanku Kumprej GSM:
041/761-957.
Občina Prevalje
Št. 2678/01-43/06
Ob-58466
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepov 26. in 28.
seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 8.
2001 in 14. 11. 2001 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – nedokončan poslovni prostor v pritličju doma Krajevne skupnosti Golnik, na naslovu Golnik 55 na
Golniku, v izmeri 109,57 m 2, stoječa na
zemljišču parc. št. 369/2, k.o. Golnik,
vpisana v vl. št. 281, za izklicno ceno
10,467.008 SIT,
2. Nepremičnina – medetažna stanovanjska hiša na naslovu Rotarjeva ulica 4 v Kranju, stoječa na zemljišču parc. št. 961/25,
stavba v izmeri 119 m2 in dvorišče v izmeri
32 m2, k.o. Kranj, vpisana v vl. št. 941, za
izklicno ceno 18,821.000 SIT,
3. Nezazidano delno komunalno opremljeno stavbno zemljišče na Mlaki – Grič,
parc. št. 143/27, k.o. Vojvodin boršt I.,
gozd v izmeri 447 m2, vpisana v vl. št. 780,
za izklicno ceno 8,414.775 SIT,
4. Nerazdelna 1/2 nepremičnine, ki leži
na zemljiščih parc. št. 385/1, hiša z dvoriščem in gospodarskim poslopjem, v izmeri

378 m2 in parc. št. 385/2, vrt v izmeri
151 m2, obe k.o. Kranj, za izklicno ceno
8,698.535 SIT,
5. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/44, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 19 m2, za izklicno ceno 749.274 SIT,
6. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/45, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709 SIT,
7. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/46, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403 SIT,
8. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/47, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
9. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/48, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
10. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/49, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
11. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/50, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
12. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/51, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
13. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/52, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
14. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/53, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403 SIT,
15. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/54, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709 SIT,
16. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/55, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 20 m2, za izklicno ceno 788.709 SIT,
17. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/56, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za izklicno ceno 670.403 SIT,
18. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/57, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
19. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/58, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
20. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/59, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
21. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/60, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
22. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/61, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
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su, oziroma v roku 8 dni po overitvi pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednica komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino
za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT,
6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko
dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Ogled nepremičnin bo potekal v naslednjih terminih:
1. pod točko I./1. – v četrtek 22. 11.
2001 od 8. do 9. ure,
2. pod točko I./2. – v petek, 23. 11.
2001 od 9. do 10. ure,
3. pod točko I./3. – v petek, 23. 11.
2001 od 11. do 11.30,
4. pod točko I./4. – v petek, 23. 11.
2001 od 12. do 12.30,
5. pod točko I./5-30. – v četrtek,
22. 11. 2001 od 9. do 10. ure.
X. Nepremičnina pod tč I/31. je obremenjena z najemnim razmerjem. Kolikor izbrani ponudnik ni najemnik, prevzema pravice in obveznosti iz najemnega razmerja.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj

knjižni vložek št. 251. Izklicna cena:
2,657.360 SIT;
– parc. št. 150/7 k.o. Križ, travnik
2. k.r. v izmeri 895 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 164. Izklicna cena:
11,085.470 SIT;
– parc. št. 150/9 k.o. Križ, travnik 2.
k.r. v izmeri 990 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 164. Izklicna cena:
12,262.140 SIT2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev pogodbe o prodaji je
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, lahko razpisovalec proda zemljišče
drugemu ponudniku, vplačana varščina pa
zapade v dobro razpisovalcu;
c) ponudbe za nakup nepremičnin morajo vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen naslov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 50.000 SIT na
transakcijski račun pri Banki Slovenije, številka: 01000-0100002330, sklic na št.
7221-00000. Najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 3. decembra 2001 do 12.
ure, na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
23, 1218 Komenda, pod oznako “Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!“
Prednost pri nakupu zemljišča parc. št.
175/2 k.o. Mlaka, imajo lastniki oziroma
uporabniki sosednjih zemljišč, za ostala
zemljišča se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upoštevajo, poleg ostalih navedb,
predvsem višina ponudbe in način plačila.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznostih kupca, med drugim mora kupec poravnati tudi vse morebitne obveznosti do Občine Komenda. Vse stroške,
vključno z davkom od prodaje nepremičnin,
v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, nosi kupec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občini Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na oddelku za okolje in prostor ali pri
županu, v času uradnih ur.
Občina Komenda
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23. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/62, k.o. Golnik, vpisana v vl. št. 281, v izmeri 16 m2, za izklicno ceno 630.967 SIT,
24. Nepremičnina – garaža, stoječa na
zemljišču parc. št. 330/63 , k.o. Golnik,
vpisano v vl. št. 281, v izmeri 17 m2, za
izklicno ceno 670.403 SIT,
25. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
26. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
27. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
28. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
29. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
30. Del zemljišča parc. 330/41, k.o.
Golnik, vpisanega v vl. št. 281, v izmeri
20 m2, za izklicno ceno 318.160 SIT,
31. Nepremičnina - enosobno stanovanje št. 2 v drugem nadstropju na naslovu
Kidričeva cesta 6b, Kranj, v velikosti
29,37 m2, v večstanovanjski hiši, ki stoji na
zemljišču parcelna št. 881/5, vlož. št. 2138
k.o. Kranj za izklicno ceno 6,675.466 SIT .
II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
javnega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, 6. 12. 2001, ob 12. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o plačilu varščine.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski
račun št. 01000-0100006404 pri Banki
Slovenije, z navedbo “Plačilo varščine za
javno dražbo“ z oznako točke, pod katero
se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina. Pred začetkom javne dražbe
se mora dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena
v desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva
Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Kranj.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na žiro račun Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113 v roku
določenim s pogodbo, oziroma najpozneje
v roku 8 dni po sklenjenem notarskem zapi-

Ob-58473
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Stavbna zemljišča:
– parc. št. 596 k.o. Moste, njiva 3. k.r. v
izmeri 2.395 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 782. Izklicna cena: 26,967.700
SIT;
– parc. št. 175/2 k.o. Mlaka, travnik 5.
k.r. v izmeri 236 m2, vpisana v zemljiško-

Št. 351-03-16/2000-1908
Ob-58700
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o
prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za
gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
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št. 58/99) župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo štirih lokacij za gradnjo
stanovanjskih hiš v Žabji vasi
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 301/10, travnik 4, v izmeri
564 m2 – lokacija 1,
– parc. št. 301/11, travnik 4, v izmeri
569 m2 – lokacija 2,
– parc. št. 301/12, travnik 4, v izmeri
570 m2 – lokacija 3,
– parc. št. 301/13, travnik 4, v izmeri
566 m2 – lokacija 4, vse k.o. Ragovo,
ki so z lokacijsko dokumentacijo št.
LDSO-148/2001, julij 2001 predvidena za
gradnjo stanovanjskih hiš.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s cenitvijo in znaša za:
– lokacijo št. 1 – 5,011.973,14 SIT,
– lokacijo št. 2 – 5,173.685,58 SIT,
– lokacijo št. 3 – 5,179.127,32 SIT,
– lokacijo št. 4 – 5,157.360,36 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in delne komunalne opremljenosti zemljišča, razvidne iz navedene lokacijske dokumentacije in velja na dan 20. 10. 2001.
– Interesent za nakup lokacije lahko v
ponudbi navede višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
– Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena oziroma ponujena vrednost revalorizirana z indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
– Davek na promet nepremičnin in vsi
drugi stroški povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe. Interesent za nakup lokacije mora v ponudbi jasno navesti za katero lokacijo
se prijavlja na razpis in ali se v primeru, da
za to lokacijo ne bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, njegova vloga lahko obravnavana
tudi kot vloga za nakup ene izmed ostalih
treh lokacij in po kakšnem vrstnem redu.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
500.000 SIT na transakcijski račun pri Banki Slovenije št: 01000-0100015231, obvezno navesti namen nakazila: varščina, in
sklic na št.: 3112/2001. Varščina se bo v
primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot
plačilo dela kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7 dneh po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
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pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Ponudnik mora k prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO, davčno številko, št.
žiro računa ali tekočega računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,
– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z lokacijsko
dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovoljevati prekope zemljišča zaradi izgradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega
omrežja,
– zagotoviti sredstva za izgradnjo skupnega kanalizacijskega in električnega
omrežja preko pristojnih podjetij oziroma
občine in s tem namenom skleniti ustrezne
pogodbe ali plačati komunalni prispevek
na podlagi programa komunalnega opremljanja,
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala Mestna občina Novo mesto,
ko bodo poravnane obveznosti kupca do
Mestne občine Novo mesto po pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, kako ima sedaj rešeno svoje stanovanjsko
vprašanje, ali namensko varčuje, kakšna je
njegova izobrazba in kje je zaposlen (obrazec 2).
Oba obrazca sta interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.

3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Žabji vas” in morajo
prispeti do vključno 30. 11. 2001 na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena in
– da ponudnik zemljišče prvič kupuje od
Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za posamezno lokacijo prispeli dve enakovredni ponudbi, ima Mestna občina Novo mesto pravico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.
3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 86.
Mestna občina Novo mesto
Št. 002-03-5/1999-1908
Ob-58701
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo dveh lokacij za gradnjo
stanovanjskih objektov na Drski
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zemljišči, in sicer:
– del parc. št. 1065/21, travnik 4, v
izmeri ca. 841 m2 – lokacija 1,
– del parc. št. 1065/4, travnik 4, v izmeri ca. 961 m2 – lokacija 2,
obe k.o. Šmihel pri Novem mestu,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.
LDKG-445/2000, julij 2000, namenjeni za
gradnjo dveh stanovanjskih objektov.
Za gradnjo stanovanjske hiše (objekt 1)
je bilo izdano lokacijsko dovoljenje št.
351-03-221/00 z dne 5. 2. 2001, za gradnjo stanovanjske hiše (objekt 2) je bilo izdano lokacijsko dovoljenje št. 351-03-222/00
z dne 9. 2. 2001.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
Površini zemljišč parc. št. 1065/21 in
1065/4, obe k.o. Šmihel pri Novem mestu,
ki sta predmet tega razpisa, temeljita na
oceni iz lokacijske dokumentacije oziroma
že izvedene parcelacije, končna površina
pa bo znana po naknadno izdani odločbi s
strani Geodetske uprave Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto, Izpostava Novo mesto.
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v skladu z lokacijsko dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo. Pri tem je kupec lokacije št. 2 sočasno z izdelavo projektov za
gradnjo stanovanjskega objekta dolžan pridobiti tudi projekte za izvedbo dostopne ceste, zanjo v sodelovanju in s soglasjem občine pridobiti gradbeno dovoljenje ter jo v
skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem tudi zgraditi na lastne stroške,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– zagotoviti sredstva za prestavitev vseh
komunalnih vodov, ki tangirajo lokacijo,
– skleniti aneks k osnovni pogodbi zaradi poračuna vrednosti zemljišča v 30-tih
dneh, po pravnomočni odločbi o parcelaciji
zemljišča, ki je predmet odkupa. Revalorizirana vrednost zemljišča se bo določila z
upoštevanjem indeksa rasti cen na drobno
po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije,
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, kako ima sedaj rešeno svoje stanovanjsko
vprašanje, ali namensko varčuje, kakšna je
njegova izobrazba in kje je zaposlen (obrazec 2).
Oba obrazca sta interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Drska” in morajo prispeti do vključno 30. 11. 2001 na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8 000 Novo mesto.
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– da ponudnik zemljišče prvič kupuje od
Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za posamezno lokacijo prispeli dve enakovredni ponudbi, ima Mestna občina Novo mesto pravico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.
3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in me-

njavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve, v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba
št. 86.
Mestna občina Novo mesto
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2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s cenitvijo in znaša za:
– lokacijo št. 1 – 7,810.526,19 SIT,
– lokacijo št. 2 – 8,451.205,39 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in delne komunalne opremljenosti zemljišča, razvidne iz navedene lokacijske dokumentacije in velja na dan 20. 10. 2001.
Vrednost samega zemljišča pri tem znaša 7.255,66 SIT/m2.
– Interesent za nakup lokacije lahko v
ponudbi navede višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
– Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena oziroma ponujena vrednost revalorizirana z indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
– Davek na promet nepremičnin in vsi
drugi stroški povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe. Interesent za nakup lokacije mora v ponudbi jasno navesti za katero lokacijo
se prijavlja na razpis in ali se v primeru, da
za to lokacijo ne bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, njegova vloga lahko obravnavana
tudi kot vloga za nakup druge lokacije.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
800.000 SIT na transakcijski račun pri Banki Slovenije št: 01000-0100015231, obvezno navesti namen nakazila: varščina in
sklic na št: 3112/2001. Varščina se bo v
primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot
plačilo dela kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Ponudnik mora k prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO, davčno številko, št.
žiro računa ali tekočega računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– pridobiti tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemljišče, zgraditi objekt s priključki na komunalne naprave in izvesti zunanjo ureditev – vse

Št. 351-03-16/2000-1908
Ob-58702
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
68/2001) in prvega ter tretjega odstavka
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 8. člena Pravilnika
o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za
gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 58/99) župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo lokacije za gradnjo
poslovnega objekta – trgovina na
drobno in popravilo izdelkov široke
potrošnje na Cikavi
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zemljišči, in sicer:
– parc. št. 2016/2, njiva 5, v izmeri
2090 m2 in
– del parc. št. 2024/2, travnik 3, v izmeri ca. 180 m2, obe k.o. Smolenja vas,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.
LDSO-148/2001, julij 2001, namenjeni za
gradnjo poslovnega objekta – trgovina na
drobno in popravilo izdelkov široke potrošnje.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
Površina dela zemljišča parc. št.
2024/2, k.o. Smolenja vas, ki je predmet
tega razpisa temelji na oceni iz lokacijske
dokumentacije oziroma že izvedene parcelacije, končna površina pa bo znana po naknadno izdani odločbi s strani Geodetske
uprave Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto, Izpostava Novo
mesto.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin, ki so predmet
razpisa, je določena s cenitvijo in znaša
25,339.191,64 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in delne komunalne opremljenosti zemljišča, razvidne iz navedene lokacijske dokumentacije in velja na dan 20. 10. 2001.
Vrednost samega zemljišča pri tem znaša 5.441,74 SIT/ m2.
– Interesent za nakup lokacije lahko v
ponudbi navede višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
– Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena
oziroma ponujena vrednost revalorizirana z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
– Davek na promet nepremičnin in vsi
drugi stroški povezani s prenosom lastnin-

Stran

7214 / Št. 91 / 16. 11. 2001

ske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini
2,500.000 SIT na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št: 01000-0100015231,
obvezno navesti namen nakazila: varščina,
sklic na št: 3112/2001. Varščina se bo v
primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot
plačilo dela kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7 dneh po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št. žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,
– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z lokacijsko
dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– skleniti aneks k osnovni pogodbi zaradi poračuna vrednosti zemljišča v 30-tih
dneh po pravnomočni odločbi o parcelaciji
zemljišča parc. št. 2024/2, k.o. Smolenja
vas. Revalorizirana vrednost zemljišča se bo
določila ob upoštevanju indeksa rasti cen
na drobno po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije.
– plačati davek na promet nepremičnin,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala Mestna občina Novo mesto,
ko bodo poravnane obveznosti kupca do
Mestne občine Novo mesto po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, v
kolikšnem roku namerava zgraditi objekt,
kakšno dejavnost namerava opravljati v objektu in koliko delavcev namerava zaposliti
(obrazec 2).
Oba obraza sta interesentom na razpolago
na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Cikava” in morajo
prispeti do vključno 30. 11. 2001 na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena,
– pravne osebe s sedežem podjetja na
območju Mestne občine Novo mesto in samostojni podjetniki registrirani na območju
Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za to lokacijo prispeli dve enakovredni ponudbi, ima
Mestna občina Novo mesto pravico odločiti
o najugodnejšemu ponudniku glede na podatke o interesentu za nakup te lokacije,
razvidne iz obrazca 2.
3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.13 Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 86.
Mestna občina Novo mesto
Št. 350-05-8/2001-1908
Ob-58703
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01)
in prvega ter tretjega odstavka 47. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97) in 8. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in
menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99)
župan Mestne občine Novo mesto objavlja
javni razpis
za prodajo dveh lokacij za gradnjo
poslovno stanovanjskih objektov v
Straži
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta stavbni zemljišči, in sicer:
– del parc. št. 184/1,, v izmeri ca.
938 m2 – lokacija B,

– del parc. št. 184/1,, v izmeri ca.
1727 m2 – lokacija C, obe k.o. Gor. Straža,
ki sta z lokacijsko dokumentacijo št.
LDPO-103/1996, april 2001, namenjen za
gradnjo dveh poslovno stanovanjskih objektov, in sicer: pritličje obeh objektov je
namenjeno poslovno storitveni dejavnosti (trgovine, gostinski lokali, predstavništva, pisarne, itd), mansarda obeh objektov je namenjena za bivanje.
Navedena lokacijska dokumentacija je
priloga k razpisu in je na vpogled na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 86.
Površini delov zemljišč parc. št. 184/1,
k.o. Gor. Straža, ki sta predmet tega razpisa temeljita na oceni iz lokacijske dokumentacije oziroma že izvedene parcelacije, končna površina posamezne lokacije pa bo znana po naknadno izdani odločbi s strani Geodetske uprave Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Novo mesto,
Izpostava Novo mesto.
Preko zemljišča parc. št. 184/1, k.o.
Gor. Straža je v skladu z lokacijsko dokumentacijo predviden dostop do objektov A in
C, zato bo moral kupec “lokacije B”preko
dela svojega zemljišča dovoljevati dostop oziroma dovoz vsakokratnim lastnikom objektov A in C, kar se uredi z vknjižbo služnostne
pravice ob upoštevanju poteka dostopne ceste v skladu z lokacijsko dokumentacijo in
dovoljenji oziroma projektom PGD, PZI.
2. Vrednost nepremičnin
Vrednost nepremičnin je določena s cenitvijo in znaša za:
– lokacijo B – 14,718.001,70 SIT,
– lokacijo C – 22,238.526,97 SIT.
Cena vključuje vrednost zemljišča in delne komunalne opremljenosti zemljišča, razvidne iz navedene lokacijske dokumentacije in velja na dan 20. 10. 2001.
Vrednost samega zemljišča pri tem znaša 4.534,79 SIT/ m2.
– Interesent za nakup lokacije lahko v
ponudbi navede višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
– Ob sklenitvi pogodbe bo cenitvena oziroma ponujena vrednost revalorizirana z indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
– Davek na promet nepremičnin in vsi
drugi stroški povezani s prenosom lastninske pravice niso zajeti v ceno in bodo strošek izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Interesent za nakup lokacije mora v ponudbi jasno navesti za katero
lokacijo se prijavlja na razpis in ali se v primeru, da za to lokacijo ne bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, njegova vloga lahko
obravnavana tudi kot vloga za nakup druge
lokacije.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino, ki predstavlja ca. 10% vrednosti lokacije, v višini:
– 1,400.000 SIT za lokacijo B,
– 2,200.000 SIT za lokacijo C,
na transakcijski račun pri Banki Slovenije št: 01000-0100015231, obvezno nave-
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dneh, po pravnomočni odločbi o parcelaciji
zemljišča parc. št. 184/1, k.o. Gor. Straža.
Revalorizirana vrednost zemljišča se bo določila z upoštevanjem indeksa rasti cen na
drobno po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski
obliki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve
v skladu s predpisi,
– lokacija “B” se prodaja z bremenom
oziroma služnostjo dostopa oziroma dovoza
v korist vsakokratnega lastnika zemljišča
parc. št. 184/8, k.o. Gor.Straža, poleg tega pa bo kupec lokacije “B” moral dovoliti
vknjižbo služnostne pravice dostopa oziroma dovoza tudi v korist vsakokratnega lastnika lokacije “C”, v obsegu razvidnem iz
lokacijske dokumentacije LDPO-103/96,
april 2001.
3.8. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala MONM, ko bodo poravnane
obveznosti kupca do MONM po pogodbi in
aneksu k osnovni pogodbi.
3.9. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti tudi:
– podpisano izjavo, da je proučil vso razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje (obrazec 1),
– izpolnjen in podpisan obrazec iz katerega bo razvidno, s kakšnim namenom ponudnik kupuje navedeno nepremičnino, v
kolikšnem roku namerava zgraditi objekt,
kakšno dejavnost namerava opravljati v objektu in koliko delavcev namerava zaposliti
(obrazec 2).
Oba obraza sta interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in
komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
3.10. Prijave morajo biti oddane v pisni
obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Straža” in morajo prispeti do vključno 30. 11. 2001, na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8 000 Novo mesto.
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– ponudbena cena
– pravne osebe s sedežem podjetja na
območju Mestne občine Novo mesto in samostojni podjetniki registrirani na območju
Mestne občine Novo mesto.
V primeru, da bosta na razpis za posamezno lokacijo prispeli dve enakovredni ponudbi, ima Mestna občina Novo mesto pravico odločiti o najugodnejšemu ponudniku
glede na podatke o interesentu za nakup te
lokacije, razvidne iz obrazca 2.
3.12. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 58/99).
3.13. Vsa dokumentacija in informacije
so interesentom na razpolago na Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve,
v tretjem nadstropju občinske stavbe na Novem trgu 6 v Novem mestu, soba št. 86.
Mestna občina Novo mesto

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program poslovni
sekretar in komercialist
I. Program Poslovni sekretar za naslednja predmetna področja:
1. poslovno sporazumevanje v tujem jeziku,
2. psihologija dela,
3. ekonoma in menedžment podjetja,
4. gospodarsko pravo,
5. računalništvo in informatika,
6. poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku,
7. organizacija poslovanja,
8. računovodstvo in finančno poslovanje,
9. javna uprava,
10. poslovno sporazumevanje v tujem
jeziku,
11. sodobno pisarniško poslovanje,
12. koncepti in veščine komuniciranja,
13. računalniški praktikum,
14. praktično izobraževanje.
II. Program Komercialist za naslednja
predmetna področja:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
I. (AN/NE),
2. strokovna terminologija v tujem jeziku
II. (AN/NE),
3. psihologija prodaje,
4. poslovno komuniciranje,
5. poslovodenje,
6. poslovna matematika s statistiko,
7. informatika v komercialnem poslovanju,
8. trgovinsko poslovanje,
9. gospodarsko pravo,
10. trženje,
11. blago in storitve,
12. organizacija in logistika poslovanja,
13. finance,
14. stroškovno računovodstvo,
15. podjetništvo,
16. kultura podjetja,
17. praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96), Pravilnika o
postopku za pridobitev naziva predavatelj
višje šole (Uradni list RS, št. 17/96), Odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe poslovni sekretar
(Uradni list RS, št. 91/98), Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe komercialist (Uradni list RS, št. 1/00) ter Kriterijev
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 72/01).
Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na korespodenčnem naslovu: Lampret Consulting, d.o.o.,
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/33-33-960.
Prijave z življenjepisom in overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo
8 dni po objavi razpisa na naslov: Lampret
Consulting, d.o.o., Tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica, s pripisom: “Predavatelj
višje šole”.
Lampret Consulting, d.o.o.
Nova Gorica
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sti namen nakazila: varščina, sklic na št:
3112/2001. Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela
kupnine.
Dokazilo o plačilu varščine mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na razpis.
3.3. V primeru, da bo ponudnik izpolnil
pogoje za sklenitev prodajne pogodbe, pogodbe pa v roku 7 dni po pozivu ne bo
podpisal, se mu varščina ne bo vrnila in bo
zapadla v korist občine, k podpisu prodajne
pogodbe pa bo pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
3.4. Ostalim udeležencem javnega razpisa, ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.5. Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
V prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke: EMŠO (samo fizične osebe),
davčno številko, matično številko (samo
pravne osebe), št. žiro računa ali tekočega
računa in telefonsko številko.
3.6. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe
pred notarjem. Rok plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal kupnine v navedenem
roku, pogodba razveljavljena, varščina pa
bo zapadla v korist občine.
3.7. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:
– nositi riziko pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja,
– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehnično dokumentacijo in gradbeno dovoljenje
za posege na zemljišče, zgraditi objekt s
priključki na komunalne naprave in izvesti
zunanjo ureditev – vse v skladu z lokacijsko
dokumentacijo in dovoljenjem za gradnjo,
– kupca lokacij sta z izdelavo projektov
za gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov
“B” oziroma “C” dolžna pridobiti tudi projekte za izgradnjo dostopne ceste in javne poti
med oziroma pod objektoma “B”in”C”, zanju v sodelovanju in s soglasjem Mestne
občine Novo mesto pridobiti gradbeno dovoljenje ter izvesti dostopno cesto in javno
pot v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem na lastne stroške, vsak do ene
polovice,
– plačati spremembo namembnosti zemljišča,
– plačati elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– nositi stroške prestavitve vodovodnega, kanalizacijskega in telefonskega
omrežja,
– dovoljevati prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– skleniti aneks k osnovni pogodbi zaradi poračuna vrednosti zemljišča v 30-tih

Št. 4/2001
Ob-58616
Lampret Consulting, d.o.o. Nova Gorica
objavlja
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Javne dražbe
Ob-58645
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Grosuplje z dne 4. 10.
2000 objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v
upravni stavbi, Kolodvorska cesta 2,
Grosuplje (zgradba bivše Občine
Grosuplje)
1. Predmet prodaje je poslovni prostor
upravne stavbe, Kolodvorska cesta 2,
Grosuplje, lociran na zemljišču parc. št.
1273 k.o. Grosuplje-naselje, št. ZK vl.
792, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (zgradba bivše Občine Grosuplje
oziroma prostori v katerih je poslovala
SKB – banka).
2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju
poslovne zgradbe in meri 77,07 m2.
3. Namenjen je mirni poslovni dejavnosti.
4. Izklicna cena je: 24,030.000 SIT.
5. Osnovni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen izpis iz sodnega registra.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Grosuplje, št.:
010000100001942, sklic na št. 555 in
pripisom za javno dražbo – »Kolodvorska«,
v roku 15 dni po tej objavi in v istem roku
oddati pisno vlogo, z priloženimi potrdili.
Vplačilo varščine se šteje kot sprejem razpisnih pogojev.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje,
da je odstopil od nakupa. V tem primeru
plačana varščina zapade v korist prodajalca.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bomo varščino brez obresti vrnili v roku
5 dni.
Kupec mora plačati davek na promet nepremičnin in vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva.
6. Drugi pogoji: v primeru večjega števila dražiteljev, se bo izklicna cena povečevala za 100.000 SIT.
Dražitelji so seznanjeni, da prodajalec
na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti
pogodbe o odprodaji nepremičnine. V tem
primeru bo vplačano varščino vrnil, brezobrestno, naslednji dan po javni dražbi. Prodajalec si v primeru odprodaje poslovnega
objekta pridržuje predkupno pravico za dobo treh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Uspeli dražitelj, mora soglašati z ureditvijo parkirišča, na delu pripadajočega funkcionalnega zemljišča.
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7. Javna dražba bo v ponedeljek, 3. 12.
2001 ob 12. uri, v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje – sejna
soba/V. nadstropje.
8. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/788-87-50 in 01/788-87-66.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled poslovnega prostora.
Občina Grosuplje

Razpisi delovnih
mest
Ob-58689
V skladu s sklepom Vlade št.
118-117/2001 z dne 18. 10. 2001 ter
24., 25. in 26. členom statuta družbe nadzorni svet Elektra Ljubljane, d.d., objavlja
razpis za
člana uprave Elektro Ljubljana, d.d.
Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev, ki jih določa statut,
zakon in drugi predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba elektrotehnične ali ekonomske smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.
Član uprave bo imenovan za dobo štirih
let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter predloženim programom poslati v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, s pripisom “nadzorni svet – razpis“.
Upoštevane bodo le pravočasno vložene prijave z notarsko overjenimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Elektro Ljubljana, d.d.
nadzorni svet
Št. 111-57/01
Ob-58647
Ministrstvo za pravosodje razpisuje 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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
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. 111-56/01
Ob-58562
Ministrstvo za pravosodje razpisuje 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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lendavi.
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. 1-120-109/01
Ob-58613
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice razpisuje skladno z določbami 25. in 33. člena statuta zavoda prosta
delovna mesta:
1. predstojnik kirurškega oddelka,
2. predstojnik internega oddelka,
3. predstojnik otroškega oddelka,
4. predstojnik ginekološko porodnega oddelka,
5. predstojnik oddelka za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno
zdravljenje,
6. glavna sestra bolnišnice,
7. vodja finančno računovodske službe,
8. vodja splošno upravne in kadrovske službe.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje
razpisne pogoje, in sicer:
· od 1. do 5. točke:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri in ustrezno specializacijo,
– da imajo pet let neposrednih strokovnih izkušenj;
· pod 6. točko:
– da imajo višjo ali visoko izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da imajo pet let neposrednih strokovnih izkušenj;
· pod 7. točko:
– da imajo višjo ali visoko izobrazbo ekonomske smeri,
– da imajo tri leta neposrednih strokovnih izkušenj;
· pod 8. točko:
– da imajo višjo ali visoko izobrazbo pravne, upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– da imajo opravljen izpit iz ZUP-a,
– da imajo tri leta delovnih izkušenj.
Mandatna doba predstojnikov in ostalih
delavcev s posebnimi pooblastili je štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izobrazbi morajo kandidati poslati v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Javni zdravstveni
zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva ulica 15, 8250 Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
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Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Slovenske Konjice, Mestni trg 18, z oznako
“za razpis”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo
Slovenske Konjice

ditev in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina,
– fotokopije licence za distribucijo in dobavo zemeljskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja ter licence za distribucijo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje,
– garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponujenega denarnega nadomestila za
koriščenje zgrajenega plinovodnega omrežja za dobo 3 mesecev,
– izjava banke o izdaji garancije za plačilo denarnega nadomestila za koriščenje
zgrajenega plinovodnega omrežja,
– višina denarnega nadomestila vlagatelju za pravico izkoriščanja že zgrajenega
omrežja,
– višina letne dajatve vlagatelju,
– ponudbena cena zemeljskega plina,
– metodologija oblikovanja cene zemeljskega plina,
– plan kadrov z dokazili o izpolnjevanju
pogojev za izvajanje dejavnosti,
– program izvajanja pogodbe o vlaganju
s poudarkom na zagotavljanju dolgoročne
zanesljive oskrbe s plinom in tržno konkurenčne cene,
– predlog pogodbe o vlaganju,
– reference in dosedanje sodelovanje
ponudnika v programih lokalne skupnosti,
– vključevanje v ostale programe lokalne skupnosti - druge ugodnosti,
– datum veljavnosti vloge o zainteresiranosti.
4. Kriteriji za izbor najprimernejše osebe
zasebnega prava: merila za izbor temeljijo
na določilih nove energetske zakonodaje in
veljavnem odloku o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (19. in
115. člen Energetskega zakona, 22. člen
Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe za prenos zemeljskega plina in
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja ter 2. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na
Koroškem.
Kriteriji so naslednji:
1. dolgoročna zanesljiva in tržno konkurenčna oskrba porabnikov v občini Prevalje
z zemeljskim plinom ob upoštevanju lokalnih prednosti,
2. prodajna cena plina: nivo cene na dan
vložitve vloge in metodologija sprememb,
3. višina nadomestila za pravico koriščenja že zgrajenega omrežja,
4. višina dajatve na leto,
5. nivo rednega in investicijskega vzdrževanja in ohranjanja celotnega sistema za
distribucijo plina skladno z veljavno zakonodajo,
6. število prevzetih zaposlenih iz KP Log
na izvajanju dejavnosti oskrbe z zemeljskim
plinom, ki izpolnjujejo z zakoni predpisane
pogoje za graditev objektov, distribucijo, dobavo in upravljanje omrežja,
7. dosedanje in bodoče sodelovanje zainteresirane pravne osebe v programih lokalne skupnosti.
5. Naslov, kraj in datum vložitve vlog:
zainteresirane pravne osebe naj oddajo svoje vloge najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave namere v Uradnem listu na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje do
12. ure. Vloge morajo biti vložene v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj - vloga o zainteresiranosti”.
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Ob-58707
Na podlagi 30. člena Statuta Psihiatrične klinike Ljubljana, direktorica Psihiatrične
klinike Ljubljana razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja za splošne zadeve.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še sledeče pogoje:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne
ali druge družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor
je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas, s pričetkom 1. 1. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh od dneva objave razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, v zaprti ovojnici, s pripisom “razpis
– direktor za splošne zadeve”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 010-1594
Ob-58656
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 28. člena Statuta
Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad,
svet doma razpisuje delovno mesto
direktorja.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe skladno s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
2. Kandidat mora predložiti program razvoja za razpisano mandatno obdobje.
3. Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavljenem razpisu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
po tem ko bo Svet zavoda opravil izbiro.
Prijave pošljite na naslov: Svet doma, Dom
starejših občanov Ljubljana Bežigrad, Komanova 1, 1000 Ljubljana, z oznako “razpis”.
Dom starejših občanov
Ljubljana - Bežigrad
Št. 122-1/01
Ob-58340
Svet Centra za socialno delo Slovenske
Konjice razpisuje delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Slovenske Konjice.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih discplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

Ob-58646
Svet višje strokovne šole – Abiture d.o.o.
Celje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja višje strokovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji, financiranju
vzgoje in izobraževanju. Ravnatelj bo imenovan za 5 let. Delo bo začel opravljati 1. 1.
2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in načrtom razvoja šole pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Abitura d.o.o. Celje – Višja strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje, z oznako ‘’Za
razpis’’.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Abitura, d.o.o., Celje
Višja strokovna šola

Druge objave
Št. 032-08-1/99
Ob-58693
Na podlagi prejete vloge o zainteresiranosti in sklepa občinskega sveta z dne 9.
11. 2001, občina Prevalje objavlja v skladu
s 56. členom Zakona o gospodarskih javnih
službah
namero zagotavljanja izvajanja
gospodarske javne službe za
distribucijo in dobavo zemeljskega
plina ter graditev in upravljanje
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v občini Prevalje na način
vlaganja javnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava in javno
povabilo za vložitev vlog drugih
zainteresiranih oseb.
1. Ime oziroma naziv in sedež vlagatelja
javnega kapitala: Občina Prevalje (v nadaljevanju: vlagatelj), Trg 2a, 2391 Prevalje,
župan dr. Matic Tasič.
2. Predmet objave namere in javnega povabila k vložitvi vlog: namera o zagotavljanju
dejavnosti gospodarske javne službe za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v občini Prevalje z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava in povabilo k oddaji vloge o
zainteresiranosti.
3. Obvezna vsebina vloge o zainteresiranosti:
– firma in naslov zainteresirane osebe
zasebnega prava,
– dokazilo o registraciji dejavnosti v skladu z zahtevami za izvajanje dejavnosti distribucije in dobave zemeljskega plina ter gra-
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Zainteresirane osebe lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri vlagatelju v
delovnem času, naslednji dan po objavi
namere do izteka roka za oddajo vloge.
6. Rok, v katerem bodo osebe zasebnega prava obveščene o izboru: zainteresirane pravne osebe bodo o izbiri obveščene
najkasneje v roku 45 dni od dneva objave
namere v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Ostali podatki: vse dodatne informacije za pripravo vloge o zainteresiranosti so
na voljo pri kontaktni osebi za izvedbo objave namere Meti Tasič Bukovec vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
Ocenitev vlog se izvede, če obstaja vsaj
ena popolna vloga.
Vlagatelj lahko v postopku izbire pozove
vse ali pa samo tiste ponudnike, katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Prav tako lahko z vsemi ali s posameznimi
ponudniki opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev.
Vlagatelj si pridržuje pravico do razveljavitve objave namere oziroma da ne izbere
nobene zainteresirane osebe zasebnega
prava. V obeh primerih ponudniki niso upravičeni do odškodnine iz tega naslova. Vlagatelj si pridržuje tudi pravico, da pogodbe
z izbranim ponudnikom ne bo sklenil, dokler ne bo imel ustreznega soglasja občinskega sveta.
Občina Prevalje
Ob-58496
Na podlagi sklepa skupščine družbe Tapetdekor d.o.o. z dne 23. 1. 2001 objavlja
likvidacijski upravitelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja družbe
Tapetdekor d.o.o. v likvidaciji
I. Predmet prodaje
1. Poslovni objekt “Tapetdekor d.o.o.”,
Borutova 3, Ljubljana, parc. št. 823, k.o.
Bežigrad, št. ZKV 1093. Skupna kvadratura
parcele z objektom je 653 m2. Najnižja prodajna cena je 78 milijonov SIT.
– Objekt se sestoji iz: kleti 164,56 m2
koristne kvadrature, pritličja 164,19 m2 koristne kvadrature in nadstopja 160,92 m2
koristne površine. Skupaj 489,67 m2 koristne kvadrature.
– Garaža 11 m2 koristne kvadrature.
– Funkcionalnega zemljišča (dvorišče)
424 m2.
2. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva po specifikaciji namenjena za
opravljanje dejavnosti tekstilnih dekorativnih in zaključnih del v gradbeništvu, za najnižjo prodajno ceno 4,7 milijonov SIT.
3. Zaloge materiala in drobnega inventarja po specifikaciji na dan prevzema, namenjene za že omenjene dejavnosti najnižjo
ceno 2,4 milijona SIT.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje je na prodaj po sistemu
“videno - kupljeno”.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku.
3. Za najugodnejšega ponudnika se bo
štel tisti, ki bo ponudil:
– najvišjo ceno za predmet prodaje v celoti,
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– ki bo zahteval v ponudbi najnižji popust od najnižje prodajne cene za prevzem
v redno delovno razmerje vseh ali določeno
število zaposlenih. Če se ne prevzamejo vsi
zaposleni, mora ponudnik ponuditi konkretna imena in priimke zaposlenih iz seznama,
ki jih bo redno zaposlil.
4. Kupec mora za premoženje podpisati
pogodbo v petnajstih dneh po prejemu poziva likvidatorja družbe za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
5. Davek in druge dajatve, ter stroške
prenosa lastninske pravice, plača kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, določenem v II./4. točki tega razpisa, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima družba pravico odstopiti od
pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno brez
dodatnega roka za izpolnitev.
7. Premoženje pride v lastništvo kupca
šele, ko je kupnina plačana v celoti.
8. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov,
nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe; najmanj pa se zadrži varščina kot
skesnina.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb, lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, v skladu s predpisi Republike Slovenije, ob pogoju, da ob ponudbi plačajo varščino v višini 2% najnižje prodajne cene. Tuje osebe morajo za predmet
prodaje, pod I./1., predložiti listino, ki opravičuje nakup nepremičnine v Sloveniji v skladu z načelom recipročnosti ali to predložiti v
rokih določenih v II./4., sicer izgubi varščino kot skesnino.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek in eventualno zahtevani popust za prevzem delavcev v redno zaposlitev, predmet
nakupa I./1., I./2. ali I./3. Ponudbo mora
podpisati odgovorna (pooblaščena) oseba.
Ponudniki morajo k ponudbi priožiti: fizične
osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe
pa kopijo o registraciji pravne osebe, v katerem je pooblastilo za zastopanje pravne osebe in eventualno overjen sklep pristojnega
organa pravne osebe, če je zastopanje zakonitega zastopnika vezano na tako omejitev.
3. Ponudniki plačajo varščino na žiro račun Tapetdekor d.o.o., v likvidaciji, Ljubljana, pri APP, podružnica Ljubljana, na št.
50106-691-1021798 s pripisom “Varščina” za ponudbo.
4. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina vrnjena v
treh dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek prodaje za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je do vključno 10. 12. 2001.
2. Ponudbo pošljite po pošti na naslov:
Tapetdekor d.o.o. v likvidaciji, za odkup ne odpiraj, Borutova 3, 1000 Ljubljana.
3. Odpiranje ponudb bo javno, dne 12.
12. 2001 ob 12. uri, na Tapetdekor d.o.o.
v likvidaciji, v pisarni likvidacijskega upravitelja, 1. nadstopje.

4. Ponudniki, ki so plačali varščino, bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v treh dneh po izbiri.
5. Predmet prodaje, omenjeni specifikaciji, seznam kakor tudi vse informacije s
prodajo in ogledom nepremičnine, lahko
pravne in fizične osebe, z dokumentom
identifikacije oziroma pooblastilom, dobijo
na podlagi poprejšnjega dogovora z likvidacijskim upraviteljem Francetom Dejakom
(tel. 041/676-292).
Tapetdekor, d.o.o., Ljubljana
Št. 176/01
Ob-58643
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in št. 70/00), v postopku
izdaje lokacijskega dovoljenja za ureditev,
novogradnjo in dograditev objektov proizvodnje lisinopril-p, celovita ureditev in dograditev objekta 07 za proizvodnjo veterinarskih zdravil in za laboratorije kontrole kakovosti na zemljiščih parc. št. 876/3,
883/5, 866/2, 862/2 in 862/24 vse k.o.
Mengeš, investitorja podjetja Lek Ljubljana,
d.d., Kolodvorska 27, Mengeš
javno naznanilo
1. Osnutek lokacijskega dovoljenja za
ureditev, novogradnjo in dograditev objektov proizvodnje lisinopril-p, celovita ureditev
in dograditev objekta 07 za proizvodnjo veterinarskih zdravil in za laboratorije kontrole
kakovosti na zemljiščih parc. št. 876/3,
883/5, 866/2, 862/2 in 862/24 vse k.o.
Mengeš, izris iz ZN Lek Mengeš in strokovno mnenje št. 996a, ki ga je v mesecu
avgustu 2001 izdelalo podjetje LD2000,
Ljubljanska 76, Domžale in poročili o vplivih
na okolje, ki ju je izdelalo podjetje Envita,
d.o.o., Ljubljana, št. PVO-4/01 z dne 30. 5.
2001 in št. PVO-7/01 z dne 30. 8. 2001,
bodo javno predstavljeni oziroma dana javnosti na vpogled in seznanitev v prostorih
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, (soba 63), od 26. 11. 2001 do
10. 12. 2001, v času uradnih ur, to je v
ponedeljkih med 8. in 14. uro, ob sredah
med 8. in 13. uro ter 14. in 18. uro in ob
petkih med 8. in 13. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 10. 12. 2001 ob 9.
uri, v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale do konca javne predstavitve, kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Povzetek poročila o vplivih na okolje s
sklepno oceno spejemljivosti posega št.
PVO-4/01:
Namen posega je ureditev proizvodne
linije za izdelavo farmacevtske učinkovine
lizinopril-p, kapacitete 1.500 kg/leto. Za
sintezo je potrebnih več faz, ki bodo pote-
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bo še naprej predstavljala neznaten delež
skupne obremenitve odpadnih voda na lokaciji in zanemarljiv vpliv na odvodnik.
– Dejavnost bo predstavljala zanemarljiv
delež emisije hrupa na lokaciji.
– Dejavnost bo tudi v bodoče povzročala majhne količine trdih odpadkov, ki bodo
odstranjeni v skladu z veljavnimi predpisi.
Tveganja za okolje, ki so povezana z dejavnostjo v obratu Veterina, ocenjujemo kot
zanemarljiva. V pogledu rabe in koriščenja
naravnih dobrin je predvidena proizvodnja
zanemarljiva. Vplivi na okolje v fazi gradnje
bodo zanemarljivi.
Vplivi na okolje zaradi predvidene dejavnosti, ne bodo utemenjevali nadomestil ali
odškodnin okoliškim prebivalcem. Prav tako zaradi te dejavnosti, ne bo prišlo do zmanjšanja vrednosti nepremičnin, izgube dobička ali zmanjšanja kakovosti bivalnega
okolja.
Predvidene ukrepe za zmanjševanje in
preprečevanje negativnih vplivov na okolje
ocenjujemo kot ustrezne in v skladu s stanjem tehnike, zato ne predlagamo dodatnih
omilitvenih ukrepov. Sistem monitoringa
(emisije v zrak in vode, hrup), ki je že uveden na lokaciji, ustreza veljavnim predpisom.
Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje št. PVO-7/01 je, da na
podlagi navedenih podatkov ocenjujejo, da
je predvideni poseg v celoti sprejemljiv za
okolje.
Republika Slovenija
Upravna enota Domžale

Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo
v knjigo pripomb, ki se v času javne predstavitve nahaja v prostorih Upravne enote
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
63), ali pa se v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale do konca javne predstavitve, kakor tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.
4. Povzetek poročila o vplivih na okolje s
sklepno oceno spejemljivosti posega št.
PVO-8/01:
Namen posega je izgradnja obrata za
proizvodnjo farmacevtskih učinkovin z uporabo rekombinantne biotehnologije (PORT),
ki je predviden kot kompleks in povezava
štirih gradbenih enot oziroma modulov, tlorisnih dimenzij ca. 30 x 18m. Realiziran bo
postopoma, pri čemer je izgradnja prvega
modula (PORT 1) predvidena v letu 2002,
zadnjega (PORT 4) pa v 8 do 12 letih.
Vplivi predvidene dejavnosti PORT so
ocenjeni po posameznih sestavinah okolja:
– Emisije snovi v zrak so zaradi predvidene filtracije izpuhov skozi HEPA H13 filtrov ocenjene kot neznatne.
– Dejavnost PORT 1 bo povzročala ca.
10.000 m3 odpadne vode letno, ki bo predstavljala 3-4% sedanje količine in obremenitve odpadnih voda na lokaciji. Po izgradnji
in obratovanju celotnega PORT se bo količina odpadne vode povečala na ca. 40.000
m3/leto. Po čiščenju na CČN Domžale –
Kamnik bo njihov vpliv na odvodnik zanemarljiv.
– Energetski in klimatizacijski sistemi
obrata bodo predstavljali zmeren delež emisije hrupa na lokaciji, ki pa bo imel zanemarljiv vpliv na obremenitev bližnjega bivalnega okolja.
– Dejavnost bo povzročala majhne količine trdih odpadkov, ki bodo odstranjeni v
skladu z veljavnimi predpisi.
Tveganja za okolje, ki so povezana z dejavnostjo PORT, ocenjujemo kot majhna.
V pogledu rabe in koriščenja naravnih
surovin je predvidena proizvodnja zanemarljiva.
Vplivi na okolje v fazi gradnje se bodo
odražali predvsem v občasno povečanem
hrupu in bodo pretežno zmerni ter omejeni
predvsem na območje kompleksa Lek –
Mengeš.
Vplivi na okolje zaradi predvidene dejavnosti, ne bodo utemeljevali nadomestil ali
odškodnin okoliškim prebivalcem. Prav tako zaradi te dejavnosti, ne bo prišlo do zmanjšanja vrednosti nepremičnin, izgube dobička ali zmanjšanja kakovosti bivalnega
okolja.
Predvidene ukrepe za zmanjševanje in
preprečevanje negativnih vplivov na okolje
ocenjujemo kot ustrezne in v skladu s stanjem tehnike, zato ne predlagamo dodatnih
omilitvenih ukrepov. Po začetku obratovanja je objekte PORT potrebno vključiti v sistem monitoringa (emisije v zrak in vode,
hrup), ki je že uveden na lokaciji, pri tem pa
bo potrebno upoštevati morebitne dodatne
zahteve iz zakona o uporabi genske tehnologije, ko bo ta sprejet.
Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje št. PVO-7/01 je, da na
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kale deloma v obstoječih in deloma v novih
objektih. Osnova za projekt je lasten tehnološki postopek.
Za fazo hidrogeniranja je predvidena izgradnja manjšega novega objekta na skrajnem zahodnem delu industrijskega kompleksa Lek – Mengeš. Ostale faze sinteze
bodo potekale v obratu za polindistrijsko
proizvodnjo organskih substanc, ki bo delno adaptiran, finalne operacije pa v obstoječem obratu za finalizacijo organskih substanc. Tehnološka oprema za sintezo bo
deloma nova, v precejšnji meri pa se bo
uporabljala obstoječa oprema v že delujočih obratih.
Vplivi predvidene proizvodnje lizinoprila so
ocenjeni po posameznih sestavinah okolja:
– Organska topila se bodo znotraj tehnološkega procesa regenerirala in vračala
v proces. Odpadni zrak iz odduhov na rezervoarjih in procesnih napravah ter iz izpuhov vakuumskih črpalk bo voden v kondenzatorje. S tem bo emisija organskih topil v
zrak neznatna.
– Pri predvideni proizvodnji bo letno nastajalo ca. 3.000 m3 tehnoloških odpadnih
voda, kar predstavlja približno 1% sedanjih
količin odpadnih voda na lokaciji. V celoti to
predstavlja neznaten delež skupne obremenitve odpadnih voda.
– Z ureditvijo proizvodne linije za lizinopril ne bo instaliranih nobenih pomembnejših virov hrupa. Dejavnost bo predstavljala
zanemarljiv delež emisije hrupa na lokaciji.
– Približno 150 t tekočih in trdnih odpadkov bo letno termično obdelano v lastni
sežigalnici v Lendavi, manjše količine komunalnim podobnih odpadkov pa bo odstranjevalo podjetje Prodnik d.o.o., Domžale. Takšen način ravnanja z odpadki upošteva veljavne predpise in ustreza sedanjemu
stanju tehnike na tem področju.
Tveganja za okolje, ki so povezana s
proizvodnjo lizinoprila, ocenjujemo kot majhna.V pogledu rabe in koriščenja naravnih
surovin je predvidena proizvodnja zanemarljiva.Vplivi na okolje v fazi gradnje bodo zanemarljivi.
Vplivi na okolje zaradi predvidene dejavnosti, ne bodo utemenjevali nadomestil ali
odškodnin okoliškim prebivalcem. Prav tako zaradi te dejavnosti, ne bo prišlo do zmanjšanja vrednosti nepremičnin, izgube dobička ali zmanjšanja kakovosti bivalnega
okolja.
Sklepna ocena izdelovalca Poročila o
vplivih na okolje št. PVO-4/01 je, da na
podlagi navedenih podatkov ocenjujejo, da
je predvideni poseg v celoti sprejemljiv za
okolje.
5. Povzetek poročila o vplivih na okolje s
sklepno oceno spejemljivosti posega št.
PVO-7/01:
Namen posega je ureditev celotne proizvodnje veterinarskih zdravil v eni stavbi, t.j.
v objektu 07 industrijskega kompleksa Lek
– Mengeš, ob istočasni rekonstrukciji stavbe in posodobitvi opreme.
Vplivi predvidene proizvodnje so ocenjeni po posameznih sestavinah okolja:
– Emisije snovi v zrak so zaradi predvidene filtracije izpuhov skozi HEPA H13 filtre ocenjene kot neznatne.
– Količina in obremenitev odpadnih voda se po rekonstrukciji ne bo spremenila in

Št. 176/01
Ob-58644
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale objavlja na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o varstvu okolja
(Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in 159. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in št. 70/00), v postopku
izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo
proizvodnega obrata za rekombinantne tehnologije – port na zemljiščih parc. št.
862/10, 862/27, 867/1, 866/3 in 862/2
vse k.o. Mengeš, investitorja podjetja Lek
Ljubljana, d.d., Kolodvorska 27, Mengeš
javno naznanilo
1. Osnutek lokacijskega dovoljenja za
gradnjo proizvodnega obrata za rekombinantne tehnologije – port na zemljiščih parc.
št. 862/10, 862/27, 867/1, 866/3 in
862/2 vse k.o. Mengeš, izris iz ZN Lek
Mengeš z odstopanji št. 996b, ki ga je v
mesecu avgustu 2001 izdelalo podjetje
LD2000, Ljubljanska 76, Domžale in poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelalo
podjetje Envita, d.o.o., Ljubljana, št.
PVO-8/01 z dne 20. 8. 2001, bodo javno
predstavljeni oziroma dana javnosti na vpogled in seznanitev v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba
63), od 26. 11. 2001 do 10. 12. 2001, v
času uradnih ur, to je v ponedeljkih med 8.
in 14. uro, ob sredah med 8. in 13. uro ter
14. in 18. uro in ob petkih med 8. in
13. uro.
2. Javna obravnava z zaslišanjem investitorja bo opravljena dne 10. 12. 2001 ob 9.
uri, v sejni sobi, I. nadstropje (soba 39),
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podlagi navedenih podatkov ocenjujejo, da
je predvideni poseg v celoti sprejemljiv za
okolje.
Republika Slovenija
Upravna enota Domžale
Št. 2655-256/2000-15/3920 Ob-58699
Na podlagi 125. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 59/01)
Ministrstvo za promet razpisuje
potrebe po prevozih na linijah
mednarodnega avtobusnega prometa
Razpis potreb po prevozih velja za razpisno prometno leto 2001/2002.
Realizacija potreb po prevozih se zagotavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah mednarodnega prometa. Potrebe po prevozih v prometnem letu 2001/2002 sestavlja seznam
mednarodnih avtobusnih linij z voznimi redi,
ki so registrirani pri Ministrstvu za promet za
prometno leto 2001/2002.
Ministrstvo za promet ugotavlja, da obstoječi voznoredni sistem avtobusnega linijskega prometa ne zagotavlja v celoti pokritja potreb uporabnikov po linijskih avtobusnih prevozih v mednarodnem cestnem prometu. Iz navedenega izhaja, da prevozniki
za prometno leto 2001/2002 lahko predlagajo vozne rede za nove linije in spremenjene vozne rede obstoječih registriranih mednarodnih avtobusnih linij.
Vozne rede predlagajo v usklajevanje
prevozniki. Prevozniki so pravne ali fizične
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
imajo licenco za opravljanje mednarodnega
prevoza potnikov v cestnem prometu.
Vozni redi morajo biti izdelani in se
usklajujejo ter registrirajo na podlagi določil Pravilnika o avtobusnih voznih redih
(Ur. l. RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in
46/01) in Daljinarja s časi vožnje relacij
primestnih in medkrajevnih avtobusnih
voznih redov v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 22/00 in 15/01). Predloge voznih redov morajo prevozniki predložiti v
usklajevanje na predpisanem obrazcu ter
v elektronski obliki v skladu z navodili o
podatkovni bazi avtobusnega voznorednega sistema, ki je priloga Pravilnika o avtobusnih voznih redov.
Seznam usklajenih mednarodnih avtobusnih linij in register izdanih dovoljenj je
prevoznikom na vpogled pri Gospodarski
zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije.
Uskladitev voznih redov razpiše in izvede Obrtna zbornica Slovenije.
Ministrstvo za promet in zveze
Ob-58626
Podjetje Meander d.o.o., Ljubljana, Resljeva 25, razpisuje za šolsko leto 2001–
2002 eno
kadrovsko štipendijo
za srednjo šolo – smer gimnazijski maturant (prvi letnik). Prijave naj kandidati pošljejo na naslov Meander d.o.o., Ljubljana, Resljeva 25.
Menader d.o.o.
Ljubljana
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-542/01 Ob-58317
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi 1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne
26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Martina Malgaja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Martinu Malgaju, roj. 24. 1. 1963, s prijavljenim prebivališčem na naslovu Vrečarjeva ulica 12, Lavrica, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Marko Aškerc, delavec
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. 2/05-09-21102-588/00 Ob-58443
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. 2/02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Darinke Matliev, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika Darinki Matliev, roj. 26. 4. 1962, s prijavljenim prebivališčem v Ljubljani, Gorkičeva ulica 14, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Marko Aškerc, delavec 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. 0303-351-202/01
Ob-58497
1. Za začasnega zastopnika, Miller Hubertu, Russel Veri, Miller Val, Miller Gabrielli,
Miller Albini, Foran Mary, Witcher Josephine, Vasquez Emmi, Miller Henry, Miller Robertu in Miler Williamu, vsi živeči v USA, se
postavi Oražem Stanislava, roj. 15. 8. 1932,
stanujočega Prigorica 72, Dolenja vas.
2. Začasni zastopnik bo opravljal vsa dejanja pri izdaji enotnega gradbenega dovoljenja za gradnjo skladiščnega objekta, nadstrešnice in parkirišča, na zemljišču parc. št.
3155, 3151, 3151/1 in 3146/1 k.o. Dolenja vas, ki se vodi na zahtevo investitorja
Bojc Janeza, Lončarska ulica 7, Dolenja vas.
3. Funkcija začasnega zastopnika traja
toliko časa, dokler ne nastopijo zakoniti za-

stopnik, stranka sama ali njen pooblaščenec. Dejanja začasnega zastopnika so trajna in jih stranka ali njen pooblaščenec ne
moreta preklicati.
4. O stroških postopka bo investitorju izdan poseben sklep.
5. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 12100-0003/01-008
Ob-58344
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila za delovanje sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije v zavodu - Varstveno delovni center Kranj. Sedež sindikata je v Kranju, Kidričeva cesta
51.
Pravila sindikata zavoda so z dnem izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 166.
Št. 141-24/00-112
Ob-58483
Pravila sindikata podjetja Merinka –
Tkanina, d.o.o., ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe št.
141-10-169/93-0800-11 z dne 11. 11.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 169, z dne
11. 11. 1993, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 013-3/01
Ob-58485
Pravila organizacije sindikata SVIZ –
Sindikata Kulturnega centra Ivan Napotnik Velenje, sprejeta na občnem zboru dne
3. 7. 2001, se shranijo pri RS – Upravni
enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov sindikatov pod št. 90, dne 30. 10. 2001.
Št. 028-10/2001
Ob-58619
Pravila sindikata nepedagoških delavcev Osnovne šole Milan Šušteršič - Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
Štembalova 2A, Ljubljana, sprejeta na
zboru članov dne 20. 1. 1993 se hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikata pod št. 9 dne 17. 10. 2001.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-36/01-11
Ob-58494
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 7. 11. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Nova Kreditna banka Mari-

Št.
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pljem 1 c,1290 Grosuplje, ter poslovodstvo prevzete družbe Savatech Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, objavljajo

Delničarje prevzemne družbe obveščamo, da imajo od 9. 11. 2001 dalje na sedežu prevzemne družbe v Ljubljani na vpogled
listine, kot jih določa 2. odstavek 516. člena ZGD.
Vsakemu delničarju prevzemne družbe,
ki bo zahteval prepis listin navedenih v 2.
odstavku 516 člena ZGD, bo uprava prevzemne družbe v skladu z določili četrtega
odstavka 516. člena ZGD najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahtevka zagotovila brezplačni prepis teh listin.
Sling
družba za inženiring in
projektiranje d.d.
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bor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor
(NKBM), in Hranilno kreditna služba »Goriška Brda«, p.o., Trg 25. maja 13, Dobrovo (HKS), skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Nameravana koncentracija se je izvedla
s sklenitvijo pogodbe o prevzemu sredstev
in virov sredstev HKS s strani NKBM, ki sta
jo sklenili Vinska klet »Goriška Brda« z.o.o.
Dobrovo, Zadružna cesta 9, Dobrovo, in
NKBM.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
O prejemu priglasitve koncentracije je
Urad skladno z določilom petega odstavka
12. člena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-38/01-4
Ob-58495
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 5. 11. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št.56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Intercement
d.o.o., Dunajska c. 63, Ljubljana, in Salonit Anhovo, gradbeni materiali d.d.,
Vojkova 1, Deskle, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija je bila izvedena tako, da
je družba Intercement d.o.o. s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža v družbi Salonit Anhovo d.d., pridobila neposreden
nadzor v njej.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje cementa ter trga
proizvodnje in prodaje apna ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni
sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb
Ob-58467
Na podlagi določil prvega in drugega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah upravi prevzemne družbe Astra tehnična trgovina, trgovanje in opravljanje storitev d.d., Staničeva 41, 1000 Ljubljana in
prevzete družbe Guma, družba za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje ter notranjo in
zunanjo trgovino, d.d., Brezje pri Grosu-

obvestilo,
da je bila dne 8. 11. 2001 registrskim
sodiščem v Ljubljani in Kranju predložena
pogodba o pripojitvi družb Guma d.d., Grosuplje in Savatech Trade d.o.o, Kranj, kot
prevzeti družbi k Astri tehnični trgovini d.d.,
Ljubljana, kot prevzemni družbi, katero je
pred tem pregledal nadzorni svet družb Gume d.d., Grosuplje in Astre tehnične trgovine d.d., Ljubljana.
Delničarje in družbenike vsake od družb,
ki so udeležene pri združitvi s pripojitvijo
obveščamo, da imajo v skladu z določili
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
od 13. 11. 2001 dalje na sedežu katerekoli
izmed družb, ki so udeležene pri združitvi s
pripojitvijo na vpogled naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila družb, ki so udeležene
pri združitvi s pripojitvijo za zadnja tri poslovna leta (1998, 1999 in 2000),
– zaključna poročila družb, ki so udeležene pri združitvi s pripojitvijo po stanju na
dan obračuna združitve 30. 9. 2001,
– poročila uprav družb, ki so udeležene
pri združitvi s pripojitvijo, o pripojitvi,
– poročila nadzornih svetov družb Gume d.d., Grosuplje in Astre tehnične trgovine d.d., Ljubljana, o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju oziroma družbeniku
družb, ki so udeležene pri združitvi s pripojitvijo, ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava prevzemne družbe
v skladu z določili četrtega odstavka 516.
člena ZGD najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahtevka zagotovila brezplačen
prepis teh listin.
Uprava Astra tehnična
trgovina d.d., Ljubljana
Uprava Guma d.d., Grosuplje
Poslovodstvo Savatech
Trade d.o.o, Kranj
Ob-58609
Uprava družbe Sling, družba za inženiring in projektiranje, d.d., Pot k sejmišču
30, Ljubljana–Črnuče (prevzemna družba),
v skladu z določili 516. in 528. člena ZGD
obvešča delničarje da je za 10. 12. 2001
sklicana skupščina družbe Smelt International d.d. Ljubljana z edino točko dnevnega
reda:
soglasje k pripojitvi
družbe Smelt International d.d., Ljubljana, kot prevzete družbe, k družbi Sling d.d.
Ljubljana, kot prevzemne družbe.
Skupščina družbe Sling d.d. Ljubljana
bo o soglasju k pripojitvi sklepala na skupščini sklicani za dne 18. 12. 2001.
Delničarje prevzemne družbe obveščamo, da je uprava prevzemne družbe v skladu z določili 516. členom ZGD dne 9. 11.
2001 predložila pristojnemu registrskemu
sodišču pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet prevzemne družbe, kot edinega ustanovitelja in delničarja
prevzete družbe.

Ob-58764
Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah družba Setev, pooblaščena investicijska družba, d.d. skupaj z družbama Trgatev, pooblaščena investicijska
družba, d.d. in Plod, pooblaščena investicijska družba, d.d., vse s sedežem na Vilharjevi 29 v Ljubljani, objavlja obvestilo, da
je bila dne 12. 11. 2001 registrskemu sodišču v Ljubljani predložena
pogodba o pripojitvi
Plod, pooblaščena investicijska družba,
d.d. in
Trgatev, pooblaščena investicijska družba, d.d.
k Setev, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Omenjeno pogodbo o pripojitvi so pregledali člani nadzornih svetov obeh prevzetih in prevzemne družbe na sejah 5. 11.
2001 in 7. 11. 2001, uprave vseh družb pa
so jo podpisale v obliki notarskega zapisa
dne 9. 11. 2001.
O soglasju k pripojitvi bodo odločale
skupščine omenjenih družb na sejah, ki bodo vse na dan 13. 12. 2001 v konferenčni
dvorani na Zarnikovi 3 v Ljubljani.
Delničarji teh družb imajo v roku enega
meseca od objave tega obvestila celotno
gradivo, ki je opredeljeno v drugem odstavku 516. člena Zakona o gospodarskih družbah, na vpogled na sedežu DZU S Hram
d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana.
Plod, pooblaščena investicijska
družba, d.d.
Trgatev, pooblaščena investicijska
družba, d.d.
Setev, pooblaščena investicijska
družba, d.d.
Ob-58762
Po pooblastilu edinega družbenika družbe Santosa d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
ulica 15/c, Papež Staneta, stanujočega
Prušnikova ulica 2, Ljubljana, objavlja STIS
d.o.o. Ljubljana, Kavčičeva 64/a
javno zbiranje ponudb
za prodajo 15% poslovnega deleža družbe Santosa d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
ulica 15/c, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložek številka 1/06348/1.
Poslovni delež se ne bo prodal pod ceno 42,000.000 SIT.
Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
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dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in ponujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom » za razpis
Santosa«.
2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega deleža po ponujenih pogojih, overjeno pri notarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.
3. Vsi stroški prenosa poslovnega deleža in stroški vpisa v sodni register bremenijo kupca.
4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo izbrani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.
5. Podatki o finančno-materialnem stanju Santosa d.o.o. so interesentom na razpolago po predhodnem telefonskem dogovoru med delovnim časom v obdobju zbiranja ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljubljana, Kavčičeva 64/a.
STIS d.o.o., Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-58635
Direktor družbe Lesokov trgovina na veliko
in malo in odkup Brežice d.d., s sedežem v
Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43, vpisane
v sodni register sodišča v Krškem, pod opravilno številko vložka 1/01331/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic
z dosedanjih 89,799.000 SIT na
53,879.000 SIT, ki ga je sprejela skupščina delniške družbe 18. 10. 2001.
Upniki, katerih neplačane in doslej nezavarovane terjatve do delniške družbe so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register, naj v
skladu s členom 350/1 ZGD v roku šestih
mesecev po objavi sklepa te svoje terjatve
zaradi zavarovanja prijavijo.
Lesokov Brežice d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-58345
Na podlagi 32. člena statuta družbe Vegrad Naložba – družba pooblaščenka, d.d.,
Velenje, Prešernova 9/a, uprava družbe
sklicuje
4. redno sejo skupščine družbe
Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka, d.d., Velenje,
Prešernova 9/a,
ki bo v ponedeljek, dne 17. 12. 2001
ob 10. uri, na sedežu družbe v Velenju,
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Prešernova 9/a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Sabino Zakošek, za preštevalki glasov pa Branko Klavž in Tatjano Jelenko. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust Ribič iz Velenja.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2000/2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000/2001
z mnenjem revizorja.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 2000/2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube v
naslednjem besedilu: izguba poslovnega leta 2001, ki znaša 461,964.346,16 SIT se
pokrije na dan 1. 10. 2001:
– 684.384,15 SIT iz prenesenega dobička preteklih let,
– 179.294,12 SIT iz revalorizacijskega
popravka prenes. dobička pret. let,
– 365,191.729,30 SIT iz vplačanega
presežka kapitala,
– 95,908.938,59 SIT iz revalorizacijskega popr. vplačanega presežka .
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001/2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001/2002 imenuje
revizijska družba Boniteta d.o.o. Velenje.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši članico nadzornega sveta
Tjašo Oplotnik in se za članico nadzornega
sveta družbe pooblaščenke imenuje Tatjano Jamnikar.
Opomba:
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v pravno
službo podjetja Vegrad d.d., Prešernova
9/a, Velenje, vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in ostane družbi.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Najavljeni udeleženci skupščine so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev
in prevzeti glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v pravni službi podjetja Vegrad d.d.,vsak delovni dan od 8. ure do
12. ure.
Predlogi delničarjev
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazlo-

žitvijo morajo delničarji pisno sporočiti upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da bo z njimi lahko pravočasno seznanil
druge družbenike.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-58380
Uprava družbe Domplan d.d. Kranj, na
podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah in 6. člena statuta družbe sklicuje
2. skupščino družbe
Domplan Investa d.d. Kranj,
Bleiweisova 14,
ki bo dne 17. 12. 2001 ob 14. uri, v
sejni sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi c. 20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Tatjana Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleš
Gorjanc iin Gabrijela Rizner.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Trobec Bučan.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu
2000/2001.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto
2000/2001 v predloženem besedilu.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta, ki se je končalo 31. 8. 2001,
znaša 37,050.609 tolarjev.
Dividende se izplačajo v višini 200 tolarjev bruto na delnico iz revaloriziranega nerazporejenega dobička preteklega leta in iz
revalorziranega dobička ustvarjenega do
31. 12. 2000.
Razlika dobička ustvarjenega od 1. 9.
2000 do 31. 8. 2001 ostane nerazporejena.
Dividende se izplačajo v denarju, v primeru soglasja delničarja pa z delnicami družbe, pri čemer je vrednost delnice njena
knjigovodska vrednost po zadnji bilanci stanja, zmanjšana za izplačano dividendo za
leto 2000.
4. Sprememba statuta družbe.
4a) Dopolnitev dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnostim družbe se v
statutu doda nova alinea:
K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem.
4b) Opredelitev statutarnih rezerv.
Predlog sklepa: statutarne rezerve znašajo najmanj 10% osnovnega kapitala. Presežek statutarnih rezerv se razporedi na rezerve za odkup lastnih delnic, izplačilo nagrad in drugo.
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Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar (Andrej Dokler) za sestavo notarskega zapisnika.
2. Odobreni kapital.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe znaša
2.699,886.000 SIT. Uprava družbe je pooblaščena, da poveča osnovni kapital družbe
za največ 1.349,943.000 SIT, z izdajo novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 6.000 SIT vsaka, tako da bo po
izvedbi povečanja osnovni kapital družbe
znašal največ 4.049,829.000 SIT. Pooblastilo upravi velja 3 leta od dneva sprejetja
tega sklepa. Uprava ima pravico izključiti
prednostno pravico obstoječih delničarjev,
da vpišejo nove delnice, v skladu s tretjim
odstavkom 313. člena ZGD.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagano spremembo statuta.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ustanovi se sklad za nakup lastnih
delnic v višini do 10% osnovnega kapitala.
Skupščina pooblasti upravo, da v obdobju 18 mesecev od sprejema tega sklepa pridobiva lastne delnice, v skladu z osmo
alinejo prvega odstavka 240. člena ZGD,
po vsakokratni tržni ceni delnice na dan nakupa.
Viri za oblikovanje sklada lastnih delnic
so sredstva nerazdeljenega dobička ali rezerv in njihovih revalorizacijskih popravkov.
Skupščina pooblašča upravo, da lastne
delnice lahko umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni oziroma najkasneje dve uri
pred sejo skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja deponirano na sedežu družbe.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Terme Čatež d.d.
uprava

uri, na sedežu družbe, 1000 Ljubljana, Tržaška 132, soba 118.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine.
Uprava odpre skupščino in oba ločena
razreda delnic ter obvesti skupščino glede
notarke mgr. Nine Češarek, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca, in sicer za predsednika skupščine
in ločenega glasovanja delničarjev razreda
A in delničarjev razreda B Ljudmila Atanasovski in za preštevalca glasov Sonja Končan in Igor Vuk.
3. Obravnava in ugotavljanje prisotnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine, ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini in prisotnost delničarjev vsakega ločenega razreda delnic.
4. Dnevni red.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se dnevni red skupščine in
ločenega zasedanja razredov delnic. Ločeni razred delnic razreda B glasuje o 5., 6. in
7. točki dnevnega reda.
5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predloženem besedilu.
6. Poročilo o poteku dokapitalizacije in
upoštevanju zahtev Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo uprave.
7. Sprememba sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z vložki s tretjo
izdajo in nejavno ponudbo delnic razreda A
in delnic razreda B in o izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev.
Predlog uprave in nadzornega sveta: v
drugi točki se za besedami »to je za« konec
stavka spremeni in glasi 7,385.000 SIT,
tako, da znaša osnovni kapital po povečanju 68,107.000 SIT.
Besedilo prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tretje točke se
spremeni in glasi: povečanje osnovnega kapitala se izvede z drugo nejavno izdajo 6804
prednostnih glasovalnih imenskih delnic razreda A, ki se pridobijo ali prenašajo na druge osebe le s soglasjem uprave in daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe tako, da nudi vsaka delnica en
glas., nudi pravico do dela dobička, ki gre
delnicam razreda A glede na njihovo udeležbo na osnovnem kapitalu in nudi pravico
do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe ter druge
pravice in dolžnosti, kot jih določa statut.
Prednostni delnici razreda A pripada minimalna prednostna dividenda v višini 3% na
knjigovodsko vrednost delnic razreda A na
dan 31. 12. poslovnega leta, za katerega
se dividenda izplača. Minimalna dividenda
se prvič obvezno izplača za poslovno leto
2002. Preostali del dobička, namenjen izplačilu dividende, se za delnice razreda A in
delnice razreda B izplača sorazmerno z njihovo udeležbo na osnovnem kapitalu.
Povečanje se izvede z drugo nejavno
izdajo 581 navadnih prinosniških prosto pre-
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5. Razpolaganje z lastnimi delnicami.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapitala.
Pridobljene lastne delnice se ponudijo v
odkup upravičencem po statutu in/ali razdelijo kot nagrade po pravilih, ki jih pripravi
in sprejme uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta.
Do 31. 8. 2002 neporabljene lastne delnice se umaknejo po postopku predvidenem za umik delnic.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2001/2002 se
imenuje revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine najavili svojo udeležbo na sedežu družbe oziroma pisno, naslovljeno na
upravo družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo je vsakemu delničarju,
njegovemu pooblaščencu ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med
10. in 12. uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami, ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani
pred zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Dvorana bo odprta eno uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa, d.d., Kranj
Ob-58441
Na podlagi točke 283. člena ZGD uprava Term Čatež d.d., sklicuje
sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež d.d.,
v ponedeljek, 17. decembra 2001 ob
14. uri, na sedežu družbe v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki
konferenčni dvorani hotela Terme.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter imenovanje notarja.

Ob-58442
Uprava Prophetes partnerska družba
za financiranje in razvoj, d.d., 1000 Ljubljana, Tržaška 132 (dalje v besedilu: družba) vabi delničarje na
4. sejo skupščine in ločenega
zasedanja razredov delnic
Uprava sklicuje skupščino in ločena zasedanja navadnih delnic razreda A in prednostnih imenskih neglasovalnih delnic razreda B, dne 18. decembra 2001 ob 14.
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nosljivih delnic razreda B, ki daje imetnikom
pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
pravico do dela dobička sorazmerno z udeležbo delnic razreda B na osnovnem kapitalu ob upoštevanju obveznosti izplačila minimalne prednostne dividende, ki gre prednostnim delnicam razreda A in nudi pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe ter druge pravice, omejitve in obveznosti kot jih določata
statut in zakon.
Konec zadnjega stavka 11. točke se
spremeni in glasi: »in delnice vplačajo najkasneje v 12 mesecih po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni register«.
8. Sklep skupščine o pogojnem povečanju osnovnega kapitala zaradi zagotovitev
opcijskih upravičenj do nakupa delnic in o
izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izdajatelj novih delnic zaradi zagotovitve opcijskih upravičenj do nakupa delnic,
ki jih je družba zagotovila članom uprave,
nadzornega sveta in delavcem družbe ali z
njo povezane družbe (dalje v besedilu: nakupne opcije) je: Prophetes, partnerska družba za financiranje in razvoj, d.d. 1000 Ljubljana, Tržaška 132.
S tem sklepom o pogojnem povečanju
osnovnega kapitala se izdajo nove delnice
na podlagi opcijskih upravičenj z namenom,
da bodo organi družbe s podeljenjem opcijskih upravičenj spodbujali upravičence, da
bodo le-ti osebno zainteresirani za odličnost družbe, za doseganje visokega dobička in za rast cene delnic na organiziranem
trgu.
Upravičenci do pridobitve opcijskih upravičenj in do novih delnic so lahko predsednik ali član uprave, predsednik ali član nadzornega sveta, delavci s pooblastili in odgovornostmi in vrhunski strokovnjaki ter vsi drugi delavci, ki so v delovnem razmerju z
družbo ali z njo povezano družbo, katerim
je pristojni organ družbe s sklepom podelil
opcijsko upravičenje.
Skupščina s sklepom o nagrajevanju
predsednika nadzornega sveta in članov
nadzornega sveta odloča o podelitvi opcijskih upravičenj tako, da jim lahko skupno
podeli največ 5000 opcijskih upravičenj.
Nadzorni svet odloča o podelitvi opcijskih upravičenj predsedniku uprave tako,
da lahko skupno podeli največ 10.000 opcijskih upravičenj.
Uprava odloča o podelitvi opcijskih upravičenj, delavcem družbe in delavcem s to
družbo povezanih družb, tako da jim lahko
podeli največ 15000 opcijskih upravičenj.
Upravičenci delnice lahko kupijo samo z
denarjem najkasneje v 7 letih po pridobitvi
opcijskega upravičenja.
Upravičenci vpisujejo navadne delnice,
ki so nominalne vrednosti 1.000 SIT po emisijski vrednosti delnice, ki jo v skladu s tržno
vrednostjo delnic družbe na dan podelitve
opcijskega upravičenja ugotovi tisti organ
družbe, ki odloča o podelitvi opcijskih upravičenj.
Opcijska upravičenja glasijo na ime in niso prenosljiva, razen v primeru dedovanja.
Emisijski znesek pogojno povečanega
osnovnega kapitala je 30,000.000 SIT.
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Družba bo opcijskim upravičencem izdajala listine o podelitvi opcijskih upravičenj
po vpisu tega sklepa na sodišču, v katerih
bo upravičence obvestila o številu in razredu delnic, ki jih lahko kupijo, o emisijski
vrednosti ene delnice ter o rokih uresničenja opcijskega upravičenja in jih povabila,
da izpolnijo v treh izvodih vpisnega potrdila
in delnice v celoti vplačajo na banki ali APP
z oznako, da gre za »nakup delnic na podlagi opcij«. Opcijski upravičenec dva izvirnika
vpisne izjave dostavi družbi s priporočeno
pošto s povratnico ali z izročitvijo pooblaščeni osebi na sedežu družbe proti podpisu.
Družba bo na podlagi tega sklepa izdala
največ 30.000 prednostnih imenskih delnic
razreda A, ki se pridobijo ali prenašajo na
druge osebe le s soglasjem uprave in daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe tako, da nudi vsaka delnica en
glas, nudi pravico do dela dobička, ki gre
delnicam razreda A glede na njihovo udeležbo na osnovnem kapitalu in nudi pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe ter druge pravice
in dolžnosti, kot jih določa statut. Prednostni
delnici razreda A pripada minimalna prednostna dividenda v višini 3% na knjigovodsko
vrednost delnic razreda A na dan 31. 12.
poslovnega leta, za katerega se dividenda
izplača in z drugimi s pravicami in obveznostmi, kot jih določa statut družbe.
Delnice razreda A bodo izdane z vpisom
v delniško knjigo in v obliki delniških vsotnih
listin na ime, in sicer vsak delovni dan v
mesecu za tiste opcijske upravičence, ki so
pravico do nakupa delnic razreda A uresničili v preteklem mesecu.
Uprava bo en mesec po izteku poslovnega leta prijavila za vpis v register skupni
znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala.
Dividenda pripade delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred odločanjem skupščine o uporabi bilančnega dobička.
Dividenda se izplača 60 dni po sprejetju
sklepa o uporabi bilančnega dobička na
skupščini. Dividenda se v tem roku ne revalorizira. Po preteku tega roka se bo dividenda, ki se ne izplača, revalorizirala v skladu z
rastjo cen življenjskih stroškov za pretekli
mesec, glede na mesec izplačila dividende.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa delniških nakupnih opcij je izključena.
Na željo imetnika delnic razreda B, ki jih
je pridobil na podlagi opcijskega upravičenja, se njegove pridobljene delnice lahko
preoblikujejo iz prinosniških v imenske in
prinosniške v imenske.
Celotna izdaja delnic na podlagi delniških opcij na podlagi petega odstavka 15.
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev ne
šteje za prvo prodajo.
Po sklepu organa družbe, ki je podelil
opcijsko upravičenje se lahko podeljeno opcijsko upravičenje odvzame s pisnim sklepom v primerih:
– če odkupnemu upravičencu na lastno
pobudo ali po njegovi krivdi preneha članstvo v upravi ali nadzornem svetu ali preneha delovno razmerje v družbi ali z družbo
povezani družbi,

– če imetnik opcijskega upravičenja s
svojimi dejanji izdajatelju dokazano škoduje
ali krši konkurenčno prepoved ali izda poslovne skrivnosti družbe,
– če odkupni upravičenec lahko opcijsko upravičenje uresniči takoj oziroma najkasneje v 14 dneh od nastanka novega dejstva, in sicer če:
– pride do spremembe imetništva
kontrolnega paketa delnic družbe, do pripojitve drugi družbi, združitve ali likvidacije,
– skupščina brez krivde odpokliče
nadzorni svet,
– nadzorni svet brez krivdnega razloga razreši predsednika ali člana uprave.
Če ta sklep ne bo vpisan v sodnem registru do dne 31. 12. 2002 se smatra, da
ta izdaja pogojnega povečanja osnovnega
kapitala ni uspela.
9. Sprememba članstva v nadzornem
svetu.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme odstop Roberta Rudolfa kot člana
nadzornega sveta in da izvoli za novega člana nadzornega sveta Alojzija Kramljaka z
mandatom do 17. 12. 2003.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev in udeležencev ločenega zasedanja delničarjev prednostnih delnic razreda B potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta
je na sedežu družbe v sobi št. 122 na vpogled vsak delovni dan pri Sonji Končan, od
10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine in ločenega zasedanja razredov
delnic.
Prophetes, d.d., Ljubljana
uprava
prof. dr. Gojko Stanič
Ob-58475
Na podlagi določil 71. člena Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro d.d.,
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3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolita člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta za naslednje štiri letno mandatno obdobje.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica skupščine podajo družbi morebitne predloge za dopolnitev dnevnega reda ali nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Predlogi naj bodo v
pisni obliki in ustrezno utemeljeni. Volilne
predloge lahko delničarji podajo na skupščini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Na skupščini se morajo izkazati z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom
delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja najkasneje 15 minut pred začetkom
skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini predhodno najavijo in so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo.
Ponovni sklic
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila eno uro po prvem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenija projekt, d.d., Ljubljana

Razlika revalorizirane izgube leta 1996
v višini 20.195.804,12 SIT se pokrije iz
revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
3. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: imenuje se družbo Iteo
Abeceda d.o.o., Ljubljana za revizijo poslovanja družbe Sling d.d. Ljubljana za leto
2001.
4. Pripojitev družbe Smelt International
d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30 k družbi
Sling d.d.Ljubljana, Pot k sejmišču 30.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pogodbo o pripojitvi družbe Smelt International d.d. Ljubljana k družbi Sling d.d.
Ljubljana, ki je bila sklenjena v notarskem
zapisu opr. števika SV 1280/01 z dne 9.
11. 2001.
5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta delniške družbe v besedilu po predlogu.
6. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta pogojeno s spremembo statuta družbe se z dnem vpisa
sprememb statuta v sodni register odpokliče naslednja člana nadzornega sveta družbe:
– Gustav Šimic,
– Brane Burgar.
7. Nadomestilo za delo članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za delo v nadzornem svetu v letu 2001 se izplača članom
nadzornega sveta v višini 60.000 SIT neto,
predsedniku in namestniku predsednika v
višini 100.000 SIT neto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Sling, d.d., Ljubljana–Črnuče, Pot k
sejmišču 30, v tajništvu direktorja vsak delovni dan do dneva seje od 8.do 13.ure.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ob I.sklicu ne bo sklepčna
bo ponovno zasedanje skupščine - drugi
sklic skupščine – dne 18. 12. 2001 ob 11.
uri na istem kraju in z istim dnevnim redom.
Na drugem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala
(11.6. točka statuta družbe).
Sling d.d.,
uprava družbe
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Ljubljana, sklicuje direktor IMP Projektivni
biro d.d.
7. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo dne 17. 12. 2001 ob 14. uri, v
prostorih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Anton Grilj
Za preštevalca glasov se izvolita: Alojzij
Mele, Samo Keber.
2. Letno poročilo za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v poslovnem
letu 2000, in sicer v predloženem besedilu.
Zaradi sestave seznama delničarjev vabimo delničarje, da priglasijo udeležbo do
14. 12. 2001. Prevzem glasovnic bo pol
ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz registra
pravnih oseb in pooblastilom.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 16. 11. 2001 do
vključno 17. 12. 2001 v 7. nadstropju poslovne stavbe IMP v Ljubljani, Dunajska 7,
med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je treba predložiti družbi.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15. uri, v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
IMP Projektivni biro
direktor
Št. 861/2001
Ob-58528
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Slovenija projekt, podjetje za projektiranje,
d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
6. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,
ki bo 17. 12. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1.
Sklicatelja predlagata naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.
2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Marjan Sušnik.
Za verifikacijsko komisijo za preštevanje
glasov se izvoli Sonja Vašl.
Za notarko, ki bo prisotna na skupščini,
se imenuje notarka Dušica Berden iz Ljubljane.

Ob-58612
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe Sling,družba za inženiring in projektiranje d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30,
1231 Ljubljana-Črnuče uprava družbe sklicuje
8.sejo skupščine
delničarjev družbe Sling, družba za
inženiring in projektiranje d.d., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče,
ki bo dne 18. 12. 2001 ob 10. uri v
sejni sobi družbe Smelt International v
III. nadstropju upravne stavbe PCP Promont,
Pot k sejmišču 30 Ljubljana–Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tri člansko verifikacijsko komisijo.
Izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2000.
Predlog sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto
2000,
– sprejmejo se revidirani računovodski
izkazi družbe za leto 2000,
– dobiček poslovnega leta 2000 v znesku 245,624.749,06 SIT se razporedi:
– za pokrivanje revalorizacijskega popravka izgube iz leta 1995 v višini
11,840.430 SIT,
– za pokrivanje revalorizirane izgube iz
leta 1996 v višini 233.789.319,06 SIT.

Ob-58614
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d. Ljubljana, Železna 16, sklicuje
uprava banke
5. redno skupščino delničarjev
Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo 19. decembra 2001 ob
13. uri, v sejni sobi Factor banke d.d., Železna 16 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev izvoli predsednika skupščine, dvočlansko verifikacijsko komisijo in imenuje notarko Nevenko Tory za sestavo notarskega zapisa.
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2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine delničarjev.
3. Načrt poslovanja v letih 2002 do
2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d., sprejema načrt poslovanja v letih 2002 do 2004.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešita se člana nadzornega sveta Bele Dušan in Andrej Čeč ter
imenujeta naslednja nova člana nadzornga
sveta: Vera Mihatovič in Samo Lozej, oba za
mandatno obdobje 4 let.
5. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Skladno z 18. členom statuta Factor banke se skupščine delničarjev banke lahko
udeležijo vsi delničarji banke, na njej pa
lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor
banke d.d., vsaj pet delovnih dni pred zasedanjem skupščine in ostanejo vpisani do
konca zasedanja. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje banke, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev
veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija poooblastil se bo pričela 15 minut pred
zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo delničarjem posredovano po pošti, v skladu s
statutom banke pa jim je na voljo tudi na
sedežu banke, Železna 16, Ljubljana.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine delničarjev dne 19. 12. 2001 ob 14. uri, z
istim dnevnim redom in bo sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev in njihovih
pooblaščenecev oziroma delež kapitala, ki
ga bodo zastopali.
Factor banka, d.d., Ljubljana
uprava banke
Ob-58615
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe sklicujeta nadzorni
svet in uprava družbe Totra Tekstil d.d.,Trpinčeva 39,1000 Ljubljana
6. redno sejo skupščine
Totra Tekstil d.d.,
v četrtek, 20. 12. 2001 ob 13. uri, v
Ljubljani na sedežu družbe,Trpinčeva 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Valerijo Boh in za preštevalki glasov Anjo Šelj in Natašo Peterman.
2. Obravnava in sprejem revidiranega poročila o poslovanju v letu 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog nadzornega sveta in uprave družbe sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2000.
3. Pokrivanje prenešene uzgube iz preteklih poslovnih let.
Predlog sklepa: na podlagi poročila nadzornega sveta in uprave družbe skupščina
ugotavlja, da je sklep skupščine z dne 6. 6.
2000 deloma že realiziran,saj je od kumulativne izgube na dan 31. 12. 1999 v višini
252,9 mio SIT že pokrito 120,6 mio SIT
izgube in nalaga upravi družbe, da z učinki
dezinvestiranja v letu 2001 pokrije preostalo,še nepokrito izgubo iz prejšnjih let.
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4. Nakup lastnih delnic Totre Tekstil d.d.
(TOTG).
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta in uprave družbe sprejme
odločitev o nakupu 206.595 lastnih delnic,
ki se realizira v postopku sanacije Totre Tekstil d.d. in skladno z določili 240. člena
ZGD.
5. Uskladitev dejavnosti družbe z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost s šifro 70.100
se zamenja in se namesto dosedanje dejavnosti vpišeta naslednji dejavnosti:
– 70.110 – organizacija izvedbe nepremičninskega projekta za trg,
– 70.120 – trgovanje z lastnimi nepremičninami.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih.
Na predlog nadzornega sveta in uprave
družbe se razrešita dva člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: namesto dosedanjega
predsednika Matije Dobnika se imenuje Sebastijan Dobnik,namesto člana Peternelj
Henrika pa se imenuje Anja Šelj.
Pravica udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji,njihovi zastopniki in pooblaščenci,katerih pisna prijava na skupščino
prispe na sedež družbe najkasneje v ponedeljek, 17. 12. 2001.
Prijavi mora biti priloženo tudi pooblastilo,če se delničar ne bo sam udeležil skupščine oziroma če delničarja ne bo zastopal
zakoniti zastopnik.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov osnovnega
kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna,bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Delničarje in njihove zastopnike vljudno
prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidenc
in prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini zasedanja udeležijo najmanj uro
pred začetkom seje skupščine.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Trpinčeva
39,Ljubljana od dneva sklica naprej vsak
delavnik med 9.in 12. uro, v upravi družbe,
oseba za stike je Boh Valerija.
Totra Tekstil d.d.
nadzorni svet
Matija Dobnik, predsednik
nadzornega sveta
uprava
Breda Besal, v.d. direktorja
Ob-58617
Na podlagi 25. in 27. člena statuta Voljatel telekomunikacije d.d., uprava družbe
sklicuje
1. redno zasedanje skupščine
družbe Voljatel telekomunikacije d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 18. 12. 2001 ob 11. uri, na
sedežu družbe, Šmartinska 106, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Mariano Pireddu, za preštevalca glasov pa Marco Caddeo in Inka Premec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja skupščine se
sprejme letno poročilo družbe za leto 2000
v predlaganem besedilu.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi deset dni pred
zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom letnega poročila uprave za leto 2000
je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri Inki Premec, od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, za katero želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 15. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Voljatel telekomunikacije d.d.,
Ljubljana
uprava družbe
Ob-58618
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
7. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v petek, 21. decembra 2001 ob
16. uri, na sedežu družbe na Bledu, Seliška
c. 4b, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme zaključni račun za leto 2000.
3. Predlog delitve dobička iz preteklih
let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta ostane
dobiček, ki na dan 31. 12. 2000 znaša
232,598.451,61 SIT, nerazporejen.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se upravi družbe podeli pooblastilo za
oblikovanje sklada lastnih delnic z veljavnostjo pooblastila 18 mesecev od dneva
skupščine. Najnižja odkupna cena lastnih
delnic je 2.000 SIT, najvišja odkupna cena
lastnih delnic pa je 3.000 SIT. Družba oblikuje rezerve za lastne delnice iz zneska
drugih rezerv družbe.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje letnih izkazov za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov za leto
2001 imenuje revizijska družba ITEO-Abeceda d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter
EMŠO pooblaščenca ali pooblastitelja,
število glasov, kraj in datum ter podpis
pooblastitetlja. V primeru organiziranega
zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno v skladu z zakonom o prevzemih.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so se prijavili
najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničar se na skupščino prijavi s pisno
prijavo, identificira pa z veljavnim osebnim
dokumentom z sliko.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Če ob prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Prašičereja Podgrad d.d.
direktor
Ivan Mlinarič

3. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: “sprejme se letno poročilo za poslovno leto 2000 z mnenjem pooblaščenega revizorja in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.”
4. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: “po predlogu uprave se
nepokrita izguba iz leta 2000 v znesku
205.980,26 SIT pokrije iz rezerv družbe.”
5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic.
Predlog sklepa: “skupščina pooblašča
upravo družbe za nakup lastnih delnic za
obdobje 18 mesecev, s tem, da znaša
najnižja prodajna cena 20.000 SIT, najvišja
prodajna cena pa 40.000 SIT s tem, da
skupni nominalni znesek takšnih delnic ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi.
Oblikujejo se rezerve za lastne delnice v
smislu drugega odstavka 240. člena ZGD.”
6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: “sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.”
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: “po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2001 imenuje Družbo za revizijo in svetovanje AUDIT, d. o. o. iz Murske Sobote.”
8. Imenovanje članov nadrzornega sveta.
Predlog sklepa: “na predlog nadzornega
sveta se imenujejo novi člani nadzornega
sveta: Smodiš Alojz, Žunec Veronika in Vouri Mihael.”
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri družbi na dan 17. 12.
2001.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo vsaj
tri dni pred skupščino s tem, da se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba prejela prijavo.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.
Gradivo za skupščino vključno s spremembami in dopolnitvami statuta družbe, je
delničarjem na vpogled vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v tajništvu, na sedežu družbe
v Murski Soboti, Industrijska ulica 10.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine uro kasneje, istega dne, v istih prostorih.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagani dnevni red.
3. Poročilo o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2000.
4. Razpored dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini
13,549.106 SIT ostane nerazporejen.
5. Pokrivanje izgube iz leta 1997.
Predlog sklepa: prenesena izguba iz leta
1997 v višini 15,206.952,14 SIT in revalorizacijski popravek izgube v višini
4,124.193,46 SIT se pokrije: iz zakonskih
rezerv 8,436.881,69 SIT, iz revalorizacijskega popravka rezerv 7,806.607,60 SIT,
iz prenesenega čistega dobička iz leta 2000
3,087.656,31 SIT.
Mnenje nadzornega sveta je skladno s
predlogi uprave po vseh točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na sedmem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 21. 12.
2001 ob 18. uri, v istih prostorih, z istim
dnevnim redom. Na njej se bo veljavno
odločalo ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Ob-58620
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe Prašičereja Podgrad d.d., Podgrad 38, 9250
Gornja Radgona, sklicuje direktor družbe
7. redno skupščino
delničarjev družbe Prašičereja Podgrad
d.d.,
ki bo dne 20. 12. 2001 ob 13. uri, v
prostorih družbe Prašičereja Podgrad d.d.,
Podgrad 38, 9250 Gornja Radgona, z naslednjim dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli Zorana Tiegla, za preštevalki glasov pa Cvetko Bračič in Ljiljano Vukotić.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar mag. Andrej Rošker. Skupščina sprejme
predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.

Ob-58638
Na podlagi 21. člena statuta Pomurske
mlekarne - Skupnost, družba pooblaščenka, d. d., Murska Sobota, Industrijska ulica
10, uprava družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Pomurske mlekarne Skupnosti, družbe pooblaščenke, d. d.,
ki bo v sredo, dne 19. 12. 2001, ob 13.
uri, v sejni dvorani upravne stavbe družbe
Pomurske mlekarne, d.d. na Industrijski ulici 10 v Murski Soboti in predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: “izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljeni notar mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega zapisnika.”
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Skupščina bo v tem primeru odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomurske mlekarne - Skupnost,
družba pooblaščenka, d. d.
uprava - direktor
Ob-58631
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe ITPP Ribnica sklicujem
7. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 21. decembra 2001 ob 9.
uri na sedežu družbe, Opekarska 45 v Ribnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev
delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine, verifikacijska
komisija ter ugotovi sklepčnost.
2. Obravnava in sprejem letnega Poslovnega poročila za leto 2000 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: sprejme se letno
Poslovno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.
Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: dobiček za poslovno leto 2000 v ugotovljeni višini ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2001 se imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe na Opekarski 45 vsak delavnik
od 12. do 14. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila o sklicu skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno
utemeljeni. Prokurist in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o teh predlogih najpozneje 10 dni
po sklicu skupščine obvestila delničarje.
Za udeležbo na seji skupščine se delničar izkaže z začasnico oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, in sicer v pisni obliki.
ITPP, d.d., Ribnica,
prokurist Benjamin Henigman
Št. 43/01
Ob-58632
Uprava družbe Studio D, d.d. Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto
vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe Studio D, d.d. Novo mesto
Uprava sklicuje 7. sejo skupščine, ki bo
18. 12. 2001 ob 10. uri v prostorih Studia
D (sejna soba gasilskega doma).
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine, preštevalka glasov in potrdi
notarja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Poročilo o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
sprejme poročilo o poslovanju za leto 2000.
5. Pokrivanje izgube leta 2000.
Predlog sklepa: uprava predlaga, da se
nerazporejeni dobiček leta 1999 porabi za
pokrivanje izgube leta 2000, v višini
2,820.354,33 SIT, razlika v višini
737.732,04 SIT pa se prenese v sklad lastnih delnic, na dan 1. 1. 2001.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o lastništvu delnic.
Pozivamo delničarje ali njihove pooblaščence, da najavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem v
pisni obliki. Rok za prijavo je 15. 12. 2001.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti priporočena pošta. Pozivamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol ure pred začetkom skupščine. Vsa
gradiva so na vpogled pri Urošu Dularju, tel.
07/373-10-17.
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.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu vabila svoje pripombe, spremembe in dopolnila predlogov pisno sporočijo
upravi in s tem omogočijo, da bo uprava o
njih sprejela svoje stališče in predloge pripravila do skupščine.
Vse informacije dobite pri Urošu Dularju
na tel. 07/373-10-17 od 7. do 14. ure.
Studio D, d.d., Novo mesto
uprava
Ob-58633
Uprava SDR Holding družba pooblaščenka d.d., 1317 Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45 (dalje v besedilu:
družba) vabi delničarje na
3. sejo skupščine
in ločenega zasedanja razredov delnic
ki bo v petek, dne 21. 12. 2001 ob 12.
uri na sedežu družbe SDR Holding družba
pooblaščenka d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica, z naslednjim predlogom dnevnega reda in predlogom sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli delovna telesa skupščine: predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi, da sta skupščina
in vsak ločeni razred delnic sklepčna.
Na skupščini je prisoten notar za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000 z mnenjem revizorja k nekonsolidiranim računovodskim izkazom za
SDR Holding družba pooblaščenka d.d. in
mnenjem revizorja h konsolidiranim računovodskim izkazom za Skupino SDR Sodražica.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 in mnenji pooblaščenega revizorja k nekonsolidiranim računovodskim izkazom za SDR Holding družba pooblaščenka
d.d. in h konsolidiranim računovodskim izkazom za Skupino SDR Sodražica.
3. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagano pokrivanje izgube za leto 2000.
4. Določitev minimalne cene minimalnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog uprave in nadzornega sveta o minimalni ceni minimalnega
kapitala za eno delnico razreda A.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina razreši člana nadzornega sveta
Ponikvarja na podlagi odstopne izjave z
dnem 21. 12. 2001 in z istim dnem imenuje novega člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001
Boniteto, družbo za revizijo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupšini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev in udeležencev ločenega zasedanja delničarjev prednostnih delnic razreda B potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled na sedežu družbe v Sodražici, Cesta
Notranjskega odreda 45 vsak dan od 10.
do 12. ure, vse delovne dni od objave do
dneva zasedanja skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje delničarjev posameznega razreda delnic ob napovedani uri ne bo sklepčno, bo ta ponov-
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Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike pozivamo, da prijavijo svojo udeležbo na skupščini tri dni pred sejo skupščine, pisno s priporočeno pošiljko ali osebno
na sedežu družbe. Udeležence vabimo, da
se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu, in sicer najmanj 30 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne
lističe. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno listino s sliko, ali
z izpisom registra pravnih oseb ali s pooblastilom. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti družbi pisno predloženo pred
pričetkom skupščine.
Gradivo za sejo s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Sodražici, Cesta Notranjskega odreda 45,
v tajništvu, tel. 01/835-03-18, od 8. do
15. ure, vse delovne dni od objave do dneva zasedanja skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne ob 14.30 v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.
Inles SDR, d.d. Sodražica
uprava

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri v istem prostoru, tedaj bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Svea Lesna industrija Litija d.d.
uprava
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no zasedala ob 12.30 v istih prostorih z
enakim dnevnim redom. V primeru vnovičnega zasedanja je skupščina oziroma ločeno zasedanje delničarjev imetnikov posameznih razredov delnic sklepčno ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SDR Holding,
družba pooblaščenka d.d.
uprava
Ob-58634
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. člena Statuta delniške družbe Inles SDR, d.d. Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45, sklicuje uprava družbe
4. sejo skupščine
delniške družbe Inles SDR, d.d.
Sodražica,
ki bo v petek, dne 21. 12. 2001 ob 14.
uri v prostorih družbe Inles SDR, d.d. Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica, z naslednjim predlogom dnevnega
reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupšine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli delovna
telesa skupščine: predsednika skupščine,
preštevalca glasov.
Na skupščini je prisoten notar za sestavo notarskega zapisnika.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe z mnenjem
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme skupščina letno poročilo uprave o
poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem
pooblaščenega revizorja ter potrdi računovodske izkaze družbe v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
tekočega leta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina predlagano pokrivanje izgube za leto 2000.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina na podlagi odstopne izjave
razreši člane nadzornega sveta, in sicer:
Janeza Dulca z dnem 11. 9. 2001 in Zmagoslava Ponikvarja z dnem 21. 12. 2001. Z
dnem 21. 12. 2001 izvoli dva nova člana
nadzornega sveta do izteka mandatnega obdobja nadzornega sveta.
5. Sprejem sklepa o formiranju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina družbe sklep o formiranju sklada lastnih delnic v višini
24,364.200 SIT v breme rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv.
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001
Boniteto, družbo za revizijo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.

Ob-58654
Na podlagi točke 6.4 Statuta delniške
družbe Svea lesna industrija Litija d.d. Zagorica 1, Litija, sklicuje uprava družbe
5. skupščino delničarjev
družbe Svea Lesna Litija,
ki bo 17. 12. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe Zagorica Litija z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, preštevalca glasov, imenuje notarja, ugotovi sklepčnost in sprejme
dnevni red skladno s predlogom sklicatelja
skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem revizorske hiše Revisto d.o.o. Celje in
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 2000 z izkazom izdaj in bilanco stanj, sprejme poročilo in mnenje revizorske hiše Revisto d.o.o. Celje in
mnenje nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupni znesek čistega
dobička ostane v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje revizijska družba
ITEO Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da preneha
mandat dosedanjima članoma nadzornega
sveta Grom Niku in Bajec Darku.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu družbe Zagorica 1, Litija, vsak
delavnik med 11. in 13. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine.

Ob-58655
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujemo
3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 12. 2001 ob 13. uri v
prostorih družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Marjeta Fujs in Metka Zupančič. Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2000, vključno z bilanco
stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube, nastale v poslovnem letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme predlog uprave
o pokrivanju izgube, nastale v poslovnem
letu 2000. Družba je poslovno leto 2000
zaključilo
z
izgubo
v
vrednosti
43,943.771,50 SIT. Izguba se pokrije v
breme nerazporejenega dobička iz preteklih let v vrednosti 21,932.986,09 SIT, revalorizacijskega popravka dobička iz preteklih let v vrednosti 18,064.804,62 SIT in
revalorizacijskih popravkov rezerv v vrednosti 3,945.980,79 SIT.
4. Obravnava in sprejem poročila o izvajanju investicije v nihalno gondolsko žičnico.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju investicije v nihalno gondolsko žičnico.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta Jože Resman, Franc Kramar
in Matija Mrzel.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo Jože Resman, Anton Mohorič, Lev Šepec in Janez Rozman.
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8. Povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: na podlagi določil 4.točke Statuta družbe Žičnice Vogel, Bohinj d.d.
ter v skladu z 282., 313. ter 182. členom
Zakona o gospodarskih družbah, sprejema
skupščina družbe Žičnice Vogel, Bohinj d.d.
naslednji sklep:
1. Osnovni kapital družbe Žičnice Vogel,
Bohinj d.d. (v nadaljevanju: izdajatelj), v sedanji višini 829,748.000 SIT, se poveča za
175,000.000
SIT
na
skupaj
1.004,748.000 SIT z izdajo 175.000 novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT vsaka.
2. Povečanje kapitala iz točke 1. tega
sklepa se izvrši z izdajo novih delnic na naslednji način in pod pogoji:
3. Firma izdajatelja delnic: Žičnice Vogel, Bohinj d.d.;
4. Sedež izdajatelja delnic: 4265 Bohinjsko jezero, Ukanc 6;
5. Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica daje imetniku enake pravice kot obstoječe navadne delnice izdajatelja, s katerimi nove delnice tvorijo skupaj isti
razred;
6. Nominalna vrednost ene nove delnice: 1.000 SIT;
7. Prodajna vrednost ene delnice: 1.000
SIT;
8. Število novih delnic:175.000;
9. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic: 175,000.000 SIT;
10. Emisijski znesek delnic: emisijska
vrednost celotne izdaje novih delnic znaša
175,000.000 SIT in je enaka zmnožku števila novih delnic in emisijske vrednosti ene
nove delnice, ki je enaka nominalni vrednosti ene nove delnice;
11. Način oziroma oblika izdaje novih
delnic: delnice se izdajo v nematerializirani
obliki z vpisom na račune imetnikov pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana (v nadaljevanju: KDD);
12. Način izplačila dividende: dividende
za nove delnice izdajatelja se izplačujejo pod
pogoji in na način, določen s statutom izdajatelja in sklepom skupščine o delitvi dobička
ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi;
13. Čas vpisa novih delnic: nove delnice, ki bodo vplačane z denarnimi vložki, se
vpisujejo in vplačujejo v roku 7 dni od registracije sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodnem registru do 31. 3. 2002;
14. Način vpisa novih delnic: nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom
vpisne izjave (vpisno potrdilo) na sedežu izdajatelja. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane;
15. Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačajo s stvarnimi in denarnimi
vložki.
– 5.124 novih delnic se vplača s stvarnimi vložki, in sicer z odstopom (cesijo) terjatev na izdajatelja in konverziji terjatev v delnice izdajatelja, na podlagi aneksa št, 1, k
pogodbi 5/13-01 z dne 27. 3. 2001, sklenjenega med izdajateljem ter Univerzo v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, se terjatev do izdajatelja v višini 5,124.300 SIT iz naslova pogodbe o opravljanju del, sklenjene dne,
26. 3. 2001, zamenja za 5.124 novih delnic izdajatelja.
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– 169,876 novih delnic se vplača z denarnimi sredstvi na žiro račun izdajatelja št.
51540-601-70167, sklic 00-5097444 z
oznako namena “vplačilo novih delnic”.
16. Rok za vrnitev vplačil zaradi neizdaje
novih delnic: če v roku za vplačilo novih
delnic z denarnimi vložki ne bodo vpisane in
v celoti vplačane vse delnice v skladu s
točko 1. tega sklepa, bodo vplačila vpisnikom vrnjena z nakazilom na račune, ki jih
vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisni izjavi. Vrnitev vplačil bo zagotovljena v
roku 15 dni po izteku roka za vpis in vplačilo
delnic.
V primeru, da kljub uspešnem vpisu in
vplačilu delnic z denarnimi in stvarnimi vložki, ni vpisana izvedba povečanja osnovnega
kapitala po tem sklepu v sodni register, postane vpis neobvezujoč, izdajatelj pa bo v
takem primeru v nadaljnjem roku 15 dni
vrnil vpisnikom vsa sredstva, vplačana za
delnice in še nevrnjena v skladu s prejšnjim
odstavkom, na način in pod pogoji, kot so
določeni v prejšnjem odstavku.
17. Postopek izročitve novih delnic: nove delnice se izročijo imetnikom, ki bodo
vpisali in vplačali nove delnice skladno s
tem sklepom, z vpisom na račune imetnikov
pri KDD.
Način objave izdaje novih delnic: izdaja
novih delnic se, skupaj s končno emisijsko
vrednostjo novih delnic objavi na način, določen s statutom in veljavnimi predpisi.
18. Način razpolaganja z novimi delnicami: po izdaji novih delnic so delnice prosto
prenosljive v skladu s statutom izdajatelja in
vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD;
19. Možnost preoblikovanja delnic: nove delnice se lahko preoblikujejo samo v
skladu s statutom izdajatelja in veljavnimi
predpisi;
20. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev: prednostna pravica dosedanjih delničarjev izdajatelja do vpisa novih delnic se
po tem sklepu izključi;
21. Prednostna pravica imetnika delnic
ob novi izdaji delnic: ob morebitni izdaji delnic izdajatelja naslednjih emisij bodo imeli
delničarji izdajatelja prednostno pravico do
prevzema delnic naslednjih emisij, skladno
z veljavnimi predpisi;
22. Druga vprašanja v zvezi z izdajo novih delnic: nove delnice izdajatelja se izdajo
po postopku zaprte (nejavne) ponudbe v
skladu z zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ponudba, ki je namenjena največ petdesetim vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo odkupile celotno izdajo).
Za vpisnika delnic šteje samo tista oseba, ki
je delnice vpisala in v celoti vplačala.
23. Skupščina imenuje revizorja za pregled povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki iz sklepov št. 1 in 2 zgoraj, in
sicer družbo DR CILJ, Družba za revizijo,
d.o.o., Ljubljana.
24. Skupščina pooblašča nadzorni svet
izdajatelja, da uskladi besedilo statuta s zgoraj navedenim sprejetim sklepom ter izdela
prečiščeno besedilo statuta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
DR CILJ, družba za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.

Gradiva in predlogi sklepov skupščine ter
vsebina predloga sprememb in dopolnitev
statuta družbe je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure v
tajništvu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, je ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.
uprava družbe
Ob-58691
Direktorica delniške družbe Elkop, trgovinsko podjetje, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
peto skupščino
delniške družbe Elkop, d.d.,
ki bo dne 18. 12. 2001 ob 13. uri, v
Kopru, Pristaniška ulica 8, v 4. nadstropju,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Robert Biček, za preštevalko glasov pa Doris Poniš.
Vabljeni notar je Dravo Ferligoj.
2. Obravnava in sprejem revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme revidirano poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 2000.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep:
1. Izguba iz poslovnega leta 1996 v
višini 94,293.771 SIT ter njena revalorizacija v višini 35,648.049 SIT, kar skupaj znaša 129,941.820 SIT, se na dan 1. 1. 2001
pokriva iz nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 2000, in sicer v višini
127,791.649,31 SIT, iz revalorizacije dobička v višini 1,447.368 SIT, iz rezerv v
višini 317.547,34 SIT ter iz revalorizacije
rezerv 385.255,35 SIT.
2. Revalorizacija izgube iz preteklih
let v višini 14,794.269 SIT se na dan 1. 1.
2001 pokriva iz rezerv v višini
6,684.494,56 SIT ter iz revalorizacije rezerv v višini 8,109.774,44 SIT.
Po pokrivanju navedenega je stanje rezerv 63,074.916,04 SIT, revalorizacije rezerv pa 76,523.742,58 SIT.
4. Seznanitev skupščine o aktivnostih
uresničevanja sklepov skupščine delničarjev, sprejetih na skupščini dne 29. 12.
2000.
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znesek 3.806,624.000 SIT, tako da odslej
znaša po novem 2.000,000.000 SIT.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom 475.828 lastnih delnic družbe z nominalno vrednostjo 8.000 SIT za
delnico, ki so s strani družbe že pridobljene
in pri katerih je na dan sprejetja tega sklepa
družba v KDD že vpisana kot delničar.
3. Za umik delnic se uporabi:
1. prevrednotevalni
popravek
osnovnega kapitala,
2. rezerve,
3. prevrednotevalni popravek rezerv,
4. druge rezerve iz dobička,
5. prevrednotevalni popravek drugih rezerv iz dobička,
in sicer v taki višini, da seštevek
vseh teh postavk in zneska, za katerega je
osnovni kapital po tem sklepu zmanjšan,
doseže nakupno vrednost vseh delnic, ki se
umikajo, to je 7.803,451.117,63 SIT. Za
razporeditev zneskov po vrsti posameznih
postavkah v točkah od 1-5 se pooblasti nadzorni svet družbe, in sicer tako, da uporabi
vse navedene sestavine kapitala pred uporabo nerazporejenega dobička.
4. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi lastne
delnice oziroma izda nalog izdajatelja za izbris delnic v KDD.
5. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da spremeni statut družbe v delu, ki
zadeva uskladitev njegovega besedila s
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic.
3. Umik delnic BTC d.d. z organiziranega trga.
Predlog sklepa: vse delnice družbe BTC
d.d. se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev – Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Upravo družbe se zadolži, da takoj po sprejemu tega sklepa o
njem obvesti upravo ljubljanske borze in izpelje vse nadaljne potrebne postopke za
umik delnic z borze. Družba bo tistim delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z
organiziranega trga, ponudila odkup delnic
za primerno odpravnino.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe BTC d.d.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Za mandatno dobo štirih let se izvolita
člana nadzornega sveta: Edvard Oven, univ.
dipl. ek. in Janko Prikovič, univ. dipl. ek.
Mandat novo izvoljenima članoma nadzornega sveta nastopi z dnem, ko stopijo v
veljavo spremembe in dopolnitve statuta
družbe, ki jih je sprejela skupščina dne
17. 12. 2001.
Predloge sklepov pod točkami 2, 3 in 4
predlagajo uprava, nadzorni svet in manjšinski delničar, predlog sklepa pod točko 5 pa
predlagata nadzorni svet in manjšinski delničar.
Spremembe in dopolnitve statuta družbe ter vse ostalo gradivo skupaj s predlogi
sklepov za skupščino BTC d.d., je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v 12. nadstropju poslovne stolpnice BTC City, Šmartinska 140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine, do 17. decembra 2001.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Udeleženci se ob
prihodu identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine naslednji dan ob isti uri
na istem kraju. Skupščina bo ponovno veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
BTC d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Jože Mermal
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5. Obravnava in sprejem odstopa dosedanje članice nadzornega sveta ter imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme odstop dosedanje članice
Julijane Batič ter se za novega člana imenuje Uroš Kovač.
6. Obravnava in sprejem predloga uprave o spremembi firme.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme sklep o spremembi firme družbe
kot sledi:
Stara firma: Elkop, trgovinsko podjetje,
d.d.
Stara skrajšana firma: Elkop, d.d.
Nova firma: Adria Capital Koper, finančni
inženiring, d.d.
Nova skrajšana firma: Adria Capital Koper, d.d.
Upoštevajoč gornje sklepe skupščina
sprejme tudi ustrezno spremenjen statut v
čistopisu, ki je priloga temu sklepu.
7. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizorsko hišo za
revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001 imenuje Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti delničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu z 9.4.3.
točko statuta družbe Elkop, d.d. pisno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, naslov rojstne podatke oziroma firmo in sedež
pooblastitelja in pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v poslovnih
prostorih družbe Elkop, d.d., Koper, vsak
delovni dan od 16. 11. 2001 do 18. 12.
2001.
Elkop, d.d., Koper
direktorica:
Ingrid Mizgur
Ob-58692
Uprava družbe BTC d.d., Ljubljana,
Šmartinska 152, na podlagi 283. člena in
prvega odstavka 284. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo 17. decembra 2001 ob 14. uri, v
Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnega predsedstva skupščine, imenovanje notarja in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina BTC d.d.
Ljubljana imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Znižanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
1. Zaradi umika 475.828 lastnih delnic, pridobljenih iz razlogov iz prve alinee
240. člena ZGD se osnovni kapital družbe
zmanjša od zneska 5.806,624.000 SIT za

Ob-58710
Delniška družba Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje,
sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 19. 12. 2001 ob 9. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. točka – Letno poročilo za leto 2000.
3. točka – Razporeditev ugotovljenega
dobička.
4. točka – Imenovanje članov nadzornega sveta.
K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifikacijske komisije.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in potrdi se letno poročilo za leto 2000.
K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni dobiček družbe za leto 2000 v višini 903.000
SIT se razporedi v rezerve družbe.
K 4. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
a) Sprejme se odstop dosedanjih članov
nadzornega sveta družbe Jožice Bračun in
Kristine Srabotnik.
b) Za nova člana nadzornega sveta družbe se na podlagi predloga nadzornega sveta imenuje Roberta Remšeta in Romana
Gračnarja.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
10. 12. 2001 ob isti uri, v istih prostorih.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v upravi družbe
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Kompas Celje d.d., Celje
Ob-58711
Delniška družba Emona farma Ihan –
družba pooblaščenka d.d., Domžale, sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 19. 12. 2001 ob 13. uri, v gasilskem domu Ihan.
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Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. točka – Imenovanje članov nadzornega sveta.
K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifikacijske komisije.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
a) Sprejme se odstop dosedanjih članov
nadzornega sveta družbe Dušana Bračuna
in Alojza Čandka.
b) Za nova člana nadzornega sveta družbe se na predlog nadzornega sveta imenujeta Marta Zajec in Franc Gnidovec.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
20. 12. 2001 ob isti uri, v istih prostorih.
V primeru, da bodo delničarji zastopani na
skupščini po svojem pooblaščencu, mora biti
pooblastilo za zastopanje na skupščini deponirano na sedežu družbe najmanj tri dni pred
skupščino, pooblaščenci pa so v istem roku
dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v upravi družbe
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Emona farma Ihan – družba
pooblaščenka d.d., Domžale
Ob-58745
V skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah ter 29. členom statuta
družbe uprava družbe Delo – Tisk časopisov in revij d.d., Ljubljana sklicuje
7. skupščino
družbe Delo – TČR d.d.
Skupščina bo v torek, 18. 12. 2001 ob
12. uri v sejni sobi družbe v Ljubljani, Dunajska 5, v IX. nadstropju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.
2. Razrešitev članice nadzornega sveta.
3. Izvolitev nove članice nadzornega
sveta.
4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: skupščina imenuje
predlagano verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in notarja, ugotovi sklepčnost skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
Sklep k 2. točki: na podlagi odstopne
izjave se razreši članica nadzornega sveta.
Sklep k 3. točki: kot predstavnica delničarjev se v nadzorni svet izvoli predlagana
članica.
Sklep k 4. točki: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe, s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, Dunajska 5/IX , vse delovne dni od 9. do 12 ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila.
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Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno, z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi, v pisni obliki
in sicer v 7 dneh po objavi sklica skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delo - TČR d.d.
predsednik uprave
Alojz Zibelnik

pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavi za udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov
družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če
jo je delničar oddal priporočeno po pošti,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih in prevzema glasovalnih lističev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po preteku 30 minut skupščina ponovno sestane in veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Poročilo o poslovanju je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 12. ure.
TTN Tovarna transportnih naprav, d.d.,
Cerknica

Ob-58766
Na podlagi statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d. Cerknica, z
dne 19. decembra 1996, uprava družbe
TTN Tovarne transportnih naprav d.d. Cerknica, vabi delničarje na

Ob-58763
Uprava skladno s Statutom družbe sklicuje

četrto skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.
ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2001
ob 13. uri v prostorih uprave na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarja ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Pakiž, za preštevalca glasov se imenujeta Janez Telič in Polona Pakiž.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju podjetja za poslovno leto
2000 na podlagi pozitivnega mnenja revizorja in nadzornega sveta.
3. Delitev dobička za poslovno leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
znesku 3,367.791 SIT nameni za delno pokrivanje revalorizirane izgube leta 1995.
(Nepokrite izgube iz leta 1995 je
16,299.618 SIT in revalorizacije izgube
4,556.434 SIT). Preostanek iz leta 1995,
torej 17,488.261 SIT pokrivamo iz Revalorizacijskega popravka rezerv.
4. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijski pregled poslovanja v letu
2001, se na predlog nadzornega sveta imenuje revizorska hiša Constantia MT&D, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Delničar oziroma njegov pooblaščenec
se lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod

7. skupščino delničarjev
družbe Tegrad d.d.
ki bo v ponedeljek, dne 17. 12. 2001
ob 14. uri v sejni sobi delniške družbe Tegrad, Kamniška 41, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: »Imenuje se predsednik skupščine ter preštevalca
glasov. Skupščina se seznani s prisotnostjo
notarja.«
2. Sprejem Letnega poročila družbe za
leto 2000.
Na predlog uprave ter ob mnenju revizorja in nadzornega sveta, skupščina sprejme naslednji sklep: »Sprejme se Letno poročilo družbe za leto 2000.«
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
ter ob mnenju nadzornega sveta, skupščina
sprejme naslednji sklep: dobiček iz leta
2000, ki znaša 31,104.127,71 SIT, ostane nerazporejen.
Nerazporejen dobiček iz prejšnjih let s
pripadajočo revalorizacijo se razporedi:
– za dividende delničarjem v višini
50,000.000 SIT po enaki neto vrednosti na
delnico.
Družba bo dividende izplačala do konca
meseca februarja 2002, po stanju iz delniške knjige na dan 13. 12. 2001.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2001 se imenuje revizijska
hiša Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino (13. 12. 2001).
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom o
katerih bo odločala skupščina, pošljejo
upravi-direktorju delniške družbe najkasneje v roku 7 dni od dneva objave tega sklica
skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.30 uri, v
salonu Modri lev d.o.o., Ljubljana. V tem
primeru bo skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
glavni direktor
Pavel Prebil

II. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
III. V upniški odbor se imenujejo:
1. Upnik Banka Koper d.d., Pristaniška
ul. 14, Koper;
2. Upnik SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana;
3. Upnik Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana;
4. Upnik Komar d.o.o. Renče, Renški
podkraj 64, Renče;
5. Predstavnik delavcev.
IV. Predlagatelj je dolžan v roku 8 dni
položiti predujem za stroške postopka v znesku 1,900.000 SIT na račun sodišča št.
51400-695-70008.
Če predlagatelj v gornjem roku ne položi
predujma, niti ga zanj ne položi ustanovitelj
ali druga oseba, bo poravnalni senat postopek prisilne poravnave ustavil.
V. Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča.
VI. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dne 25. 10. 2001 pozivamo, da v roku 30 dni
od objave tega oklica prijavijo svoje terjatve.
VII. Prijava terjatve mora biti vložena v
dveh izvodih, v prijavi mora biti navedena:
firma in sedež upnika - prijavitelja ter firma in
sedež dolžnika, na katerega se nanaša prijavljena terjatev, pravna podlaga terjatve in
njena višina; prijavi morajo biti priložena dokazila o obstoju terjatve in njeni višini.
VIII. Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 25. 10. 2001.
IX. Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dne 25. 10. 2001 in priložijo obračun
obresti.
X. Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po
4. in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL - Uradni list RS, št. 67/93, 39/97, 52/99).
XI. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
XII. Oklic je bil objavljen na oglasni deski
tukajšnjega sodišča dne 25. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 10. 2001
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Tegrad d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 09/2001
Ob-58772
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o
delu skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,
Ljubljana
ki bo v sredo dne 19. 12. 2001 ob 18.
uri v salonu Modri lev d.o.o., Zaloška cesta
171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave - direktorja delniške družbe se izvolijo delovni
organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe Avtohiša
Claas, d.d., Ljubljana, za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave - direktorja delniške družbe in na
podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana, v letu 2000.
4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave - direktorja delniške družbe in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme sklep
o delitvi dobička, ki je ugotovljen v računovodskih izkazih za leto 2000 in o delitvi nerazporejenega dobička prejšnjih let.
5. Sprememba firme in skrajšane firme.
Predlog sklepa: firma delniške družbe
se spremeni in od sedaj glasi: Claas, trgovina in finance, d.d., Ljubljana. Skrajšana firma se spremeni in od sedaj glasi: Claas
d.d.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
družba IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
Popolno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje v ponedeljek dne 17. 12. 2001 do 14. ure v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 72/2001
S-58341
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad BM trgovska, gostinska in storitvena družba, d.o.o., Pesnica, dne 28. 11.
2001 ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, soba
217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2001
St 52/95
S-58342
To sodišče je s sklepom opr. št. St
52/95 dne 1. 10. 1996 ustavilo stečajni
postopek zoper stečajnega dolžnika Elitna
konfekcija Novost, p.o. – v stečaju, Podsmreka 5a, Dobrova in ga nadaljevalo zoper stečajno maso.
S sklepom z dne 30. 10. 2001 je zaključilo stečajni postopek zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2001
St 84/2001
S-58343
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Induplati Holding, d.d.,
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, Domžale, za dne 10. 12. 2001 ob 13. uri, v
sobi 368/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 5. 11. 2001
St 39/2001
S-58658
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Belco-Impex d.o.o. Podjetje za trgovino, turizem, projektiranje in
inženiring, Portorož, Lepa cesta 24, Portorož, matična št. 5417112, šifra dejavnosti 74.140.

St 41/2001
S-58659
1. S sklepom tukajšnjega sodišča, opr.
št. St 40/2000, z dne 28. 3. 2001, v zvezi
s sklepom Višjega sodišča v Kopru, opr. št.
I Cpg 202/2001, z dne 6. 9. 2001, je
sodišče začelo stečajni postopek nad družbo Elegant, trgovinsko podjetje, import
export d.o.o. Portorož, Božidarja Jakca
11, Portorož, matična št. 5401330, šifra
dejavnosti 52.481.
2. V stečajnem postopku se za dolžnika
uporablja firma Elegant, trgovinsko podjetje, import export d.o.o. Portorož, v stečaju,
Božidarja Jakca 11, Portorož.
3. Za stečajnega upravitelja se postavi
Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane, Cigaletova 7.
4. Upnike se poziva, naj z vlogo v dveh
izvodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve
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stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžnike pa se poziva, da brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
5. Narok za preizkus terjatev bo 7. 2.
2002 ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
6. Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2001
St 29/2001
S-58660
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 29/2001 sklep z
dne 9. 11. 2001:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne
reorganizacije in vseh priloženih dokumentov
po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po
43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili
52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno
poravnavo med dolžnikom Libela Standard,
Proizvodnja tehtnic in finomehanike d.o.o.
Celje, Opekarniška 2, Celje in njegovimi
upniki, ki bo dne 5. 12. 2001 ob 14. uri v
sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z
originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki - pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se
bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo
poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2001
St 44/2000
S-58661
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2000 sklep z dne 9. 11.
2001:
Stečajni senat v stečajnem postopku nad
dolžnikom: Livarstvo Petek, Proizvodnja
in trgovina d.o.o., Brecljevo 30, Šmarje
pri Jelšah - v stečaju razpisuje II. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 5. 12. 2001 ob
9.30 v sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2001
St 15/97
S-58662
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 15/97 I. sklep z dne 9. 11.
2001:
V stečajni zadevi nad stečajnim dolžnikom: ESO Elektrostrojna oprema d.o.o.,
Preloška cesta 1, Velenje - v stečaju, se
razpiše III. narok za preizkus terjatev, in sicer za dne 19. 12. 2001 ob 12. 30 v sobi
št. 106/I tukajšnjega sodišča.
II. sklep z dne 9. 11. 2001:
To sodišče v stečajnem postopku opr.
št. St 15/97 nad stečajnim dolžnikom: ESO,
Elektrostrojna oprema d.o.o., Preloška
cesta 1, Velenje - v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 19. 12.
2001 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
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Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z določilom 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 344,999.999,25 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov na dan 22. 5. 1997
znaša 30,07%, terjatve privilegiranih upnikov po 160/2 členu ZPPSL pa se poplačajo v višini 100%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve na dan 22. 5. 1997 - 1. št. 1871-1885) v
stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2001
St 23/2001
S-58663
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 23/2001 sklep z
dne 24. 10. 2001:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Prevozništvo Donat d.o.o., Zgornje Negonje 35, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 24. 10. 2001.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
1. razred: Terjatve nezavarovanih upnkov - dobavitelji in ostali, katerih terjatve se
poplačajo v dveh letih od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave in v
višini 40% nominalnega zneska brez obresti. Tečaj izplačila obveznosti je tolarska protivrednost DEM po tečaju, veljavnem na dan
zapadlosti terjatev priznanih v postopku prisilne poravnave.
2. razred: Terjatve ločitvenih upnikov dolžnika, to so kreditodajalci in posojilodajalci
(ločitveni upniki) za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta finančne reorganizacije
ne spremeni in bodo dobili svoje terjatve
izplačane v 100% višini.
3. razred: Terjatve izločitvenih upnikov
(terjatve leasingdajalcev), za katere se položaj tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni in bodo dobili svoje
terjatve izplačane v 100% višini.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.
4. Seznam upnikov, katerih terjarve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihvo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Ta sklep je postal pravnomočen dne
8. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2001

St 37/2001
S-58769
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom IMP Klima montaža d.d.,
Vojkova 58, Ljubljana za dne 12. 12.
2001 ob 9. uri v sobi 368/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 13. 11. 2001

Izvršbe in zavarovanja
Z 01/00323

IZ-13628

Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. Z 01/00323 z dne 16. 10. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžnici in zastaviteljici Mojci Koklič, Na zelenici 15, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 4,570.000 SIT s pp, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po 251. členu ZIZ
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 41,
v 4. nadstropju, v stanovanjski stavbi v Celju, Iršičeva 4, v skupni izmeri 68,45 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 11,47 m 2, sobo
12,28 m2, sobo 16,74 m2, kabinet 7,38 m2,
kopalnico 3,86 m2, WC 1,05 m2, predsobo
8,28 m2, ložo 3,10 m 2 (4,13 bruto), ložo
3,10 m2 (4,13 m2 bruto), klet 1,19 m2 (2,38
bruto), s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, katerega lastnica je
dolžnica kot zastaviteljica na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 3. 2001 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 8. 8.
2001.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 10. 2001
Z 2001/00219
IZ-13540
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00219, ki ga je dne 2. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
3, v izmeri 61,44 m 2, v pritličju stanovanjskega bloka na Miklošičevi ulici št. 13 v
Domžalah, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, do 1/10, ki je last dolžnika do 1/10,
zastavna pravica v korist upnika Ministrstva
za finance, Davčne uprave RS, Davčnega
urada Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 907.895 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 10. 2001
Z 2001/00223
IZ-13631
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00223, ki ga je dne 17. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z oznako N 14, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 35,80 m2 in eno parkirno mesto v kleti,
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Z 165/2001
IZ-13601
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarnih terjatev, ki ju imata oba dolžnika Mavrič Zlatka in
Valter Mrak, v višini 5,500.000 SIT s pp,
pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. Sv 365/2001 z dne
26. 7. 2001, in sicer na stanovanju z oznako št. 61, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
v Kamniku, Groharjeva 8, v 5. in 6. nadstropju stavbe, ki stoji na parc. št. 1251/9,
k.o. Podgorje, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stoji stavba in na funkc. zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 10. 2001

– trisobno stanovanje v Ljubljani, Ilirska
18, v tretjem nadstropju levo, ki obsega
sobo v izmeri 18,22 m 2, sobo v izmeri
17,76 m2, sobo v izmeri 17,40 m2, kuhinjo
v izmeri 12,70 m2, kopalnico v izmeri
2,87 m2, hodnik v izmeri 9,72 m2, balkon
v izmeri 4,25 m2 in kletno shrambo v izmeri
7,24 m2 in garaža št. 20, ki stoji na parc.
št. 3325, vl. št. 2168, k.o. Tabor, na območju kareja Tabor, Rozmanova, Ilirska in
Vidovdanska ul., ki ju je dolžnica pridobila
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem dr. Matijo Tuma dne
5. 10. 1999 ter
– dvosobno stanovanje v Ljubljani, Ul. bratov Učakar 116, označeno s št. 6, v izmeri
54,04 m2, v pritličju na vzhodni strani stanovanjskega objekta H 7-8, s teraso v izmeri
6,39 m2 in vrtom v izmeri 30,49 m2 ter garažnim boksom v kleti, ki stoji na zemljišču parc.
št. 2219/8, k.o. Zg. Šiška, soseska SŠ-9
Koseze ter mu pripada solastninska pravica
na funkcionalnem zemljišču ter skupnih delih, objektih in napravah in ga je dolžnica
pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Matjažem Kaštrunom in Ester Kaštrun-Koren, v deležu 95% in
na podlagi kupne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Waldemarjem F. Bastarom, dne
7. 9. 1992 v deležu 5%,
z dnem 5. 10. 2001 zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 18,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2001
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vse locirano v trgovsko-poslovnem objektu
v sklopu zazidalnega načrta C 12 v Domžalah, stoječega na parc. št. 1939/1,
1939/9, 1939/13, 1939/15, 1940,
1944/29, 1939/14, 1939/26, 1939/27
in 1943/7, vse k.o. Domžale, ki je last zastavitelja, zastavna pravica v korist upnice
Banke Celje d.d., Glavna podružnica, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 10. 2001
Z 2001/00017
IZ-13630
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Idriji, opr. št. Z 2001/00017 z dne 6. 9.
2001, je nepremičnina, stanovanje z ložo in
kletjo, v stanovanjskem bloku Meline 11,
Spodnja Idrija, stoječ na parceli št. 482/5,
k.o. Spodnja idrija, v skupni izmeri
76,28 m2, katerega lastnika sta dolžnik in
zastavitelj Kogej Robert, Meline 11, Spodnja Idrija in zastaviteljica Prinčič Kogej Eda,
Meline 11, Spodnja Idrija, vsak do ene polovice, na temelju kupoprodajne pogodbe,
sklenjene z Ivanom Gantarjem z dne 10. 1.
1999, zarubljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Področje Nova
Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica. V zavarovanje njene denarne terajtve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 6. 9. 2001
Z 164/2001
IZ-13599
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnika Gajšek Matjaža, v višini
2,965.000 SIT s pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št.
sv 366/2001 z dne 10. 7. 2001, in sicer
na stanovanju, ki se nahaja v stan. stavbi v
Kamniku, Zupančičeva 5, in sicer v 1. nadstropju stavbe, ki stoji na parc. št. 684/6,
vpisani pri vl. št. 918 k.o. Kamnik, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stoji stavba in na funkc. zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 10. 2001
Z 177/2001
IZ-13600
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnice Banke Domžale, zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžnikov Kneževič
Gordane in Perota, v višini 4,500.000 SIT s
pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, opr. št. Sv 954/2001 z
dne 11. 9. 2001, in sicer na dvosobnem
stanovanju v pritličju na Medvedovi 7, v
Kamniku, v skupni izmeri 69,60 m2, s pripadajočo kletno shrambo in drvarnico.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 10. 2001

In 42/99
IZ-9997
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnice Marije Mazi, Rožice 2, Materija, ki jo
zastopa odv. Rok Munih iz Kopra, zoper
dolžnika Danila Mazija, Kvedrova ul. 4, Koper, zaradi razdelitve stvari, na naroku za
rubež nepremičnine, dne 27. 6. 2001 sklenilo:
zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
5, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Kvedrova ul. 4, Koper, stoječe na
parceli št. 262/5, k.o. Semedela.
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 nepremičnio, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori k.d. po 229. členu KZ.
Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svoje terjatve poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 2001
Z 2001/01466
IZ-13603
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01466, ki ga je dne 5. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
41-S12, v izmeri 30,72 m2, z balkonom v
stanovanjski hiši št. 41 ter parkirnem mestu
št. P 19, vse v večstanovanjski hiši, vpisani
na parc. št. 2106/10, vl. št. 3579, k.o. Vič,
ki je last zastaviteljice, na podlagi prodajne
pogodbe št. 30/2001 z dne 14. 5. 2001,
sklenjene s prodajalcem Mijax, d.o.o., Staničeva 14, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
480.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2001
Z 1999/01499
IZ-13604
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 1999/01499 z dne 21. 12.
1999, sta bila:

Z 2001/01481
IZ-13639
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/01481 z dne 11. 10.
2001, so bili:
– pisarniški prostori v izmeri 396,60 m2,
zgrajeni do III. podaljšane gradbene faze, ki
se nahajajo v II. etaži poslovnega centra
Yucca, v Ljubljani in so v tlorisni skici II.
etaže, ki je priloga prodajne pogodbe, na
podlagi katere je dolžnik pridobil nepremičnino, označeni z rdečo barvo ter na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 492/16, k.o. Trnovsko
predmestje, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 12. 2000,
sklenjene med prodajalcem Yucca, d.o.o.
in dolžnikom kot kupcem ter
– pisarniški prostori v izmeri 331,20 m2,
ki se nahajajo v II. etaži poslovnega centra
Yucca, v Ljubljani in so v tlorisni skici II.
etaže, ki je priloga prodajne pogodbe, na
podlagi katere je dolžnik pridobil nepremičnino, označeni z rdečo barvo ter na skupnih
prostorih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
parc. št. 492/16, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 7. 2001, sklenjene med
prodajalcem Yucca, d.o.o. in dolžnikom kot
kupcem,
z dnem 11. 10. 2001 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 500.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2001
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Z 2001/01623
IZ-13640
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01623, ki ga je dne 11. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju s kabinetom št. 16, v III. nadstropju, v izmeri
71,63 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Ziherlova ul. 39, Ljubljana, s pripadajočo
shrambo v kleti stanovanjskega bloka ter s
pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, vpisanega na parc. št. 74/7, k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 8. 2001, sklenjene s
prodajalko Jano Lenčarič iz Ljubljane, Velnarjeva 4, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.950 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001
Z 2001/01674
IZ-13641
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01674, ki ga je dne 15. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na lokalu v pritličju objekta št. A-L6,
v velikosti 40 m2, z vhodom iz vzhodne strani
na naslovu Gradnikove brigade 8 v Ljubljani,
vpisanem na parc. št. 1/9 in 32/2, k.o. Nove Jarše, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupne pogodbe št. 15/97-PSO/lok AL6 z
dne 14. 1. 1998, sklenjene s prodajalcem
Gradis, d.d., Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika BKS Leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 41.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001
Z 2001/01515
IZ-13643
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01515, ki ga je dne 11. 10. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 3,
ki se nahaja v objektu št. 16, v skupni izmeri
45,45 m2, skladišču št. 3, v objektu št. 16 v
I. kleti, v izmeri 42,05 m2, oboje na naslovu
Štihova 12 (kare III) ter garažnem boksu št.
39, Štihova jug v I. etaži, vse v soseski BS
2/1, Zupančičeva jama, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 3. 2001 in aneksa št. 1 k tej kupoprodajni pogodbi z dne 18. 6. 2001, obeh
sklenjenih s prodajalcem SCT Stanovanjski
inženiring, d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,600.000 SIT s pp.
Dolžniku je prepovedana nadaljnja obremenitev in odtujitev navedene nepremičnine v korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001
Z 2001/01057
IZ-13644
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01057, ki ga je dne 11. 10. 2001
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 18, v IV. nadstropju stanovanjske stolpnice S-1, vpisani
na parc. št. 260/8, vl. št. 278, k.o. Poljansko predmestje, na Streliški 1 v Ljubljani, v
izmeri 53,62 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 6. 2001, sklenjene s prodajalko Osterman Romano, Rozmanova 11,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,500.000 SIT s pp.
Dolžniku se prepoveduje nadaljnja odtujitev in obremenitev zastavljene nepremičnine v korist upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2001
Z 01/00096
IZ-12946
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni
zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg C.,
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, zoper dolžnika Ribič Huberta in Lah
Jožefo, oba stanujoča Cigonca 46, Slovenska Bistrica, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v znesku 140.000 ATS z 9,75%
letnimi obrestmi ter 5% zamudnimi obrestmi
oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, razvidnimi iz notarskega zapisa in sporazumu o
zavarovanju denarne terjatve, na nepremičnini dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi,
na podlagi sklepa z opr. št. Z 01/00096 z
dne 17. 9. 2001 in na podlagi četrtega odstavka 254. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine dolžnika – zastavnika, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča,
in sicer dvosobno stanovanje št. 1, s kletnim
prostorom št. 1, v pritličju stanovanjskega
bloka v Lenartu, Partizanska 5, v izmeri
61,11 m2, katerega lastnik je Ribič Hubert,
Cigonca 46, Slovenska Bistrica.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 18. 9. 2001
Z 2001/00376
IZ-11761
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00376 z dne
6. 9. 2001 je bila ustanovljena na stanovanju št. 9, v mansardi stanovanjske hiše v
Mariboru, Borštnikova 104, v skupni izmeri
62,86 m2, zgrajeno na parc. št. 1375/3,
k.o. Sp. Radvanje, ki je v lasti dolžnikov in
zastaviteljev Rubin Boštjana in Prijatelj Mojce, za vsakega do 1/2 celote, na podlagi
originalne prodajne pogodbe z dne 3. 4.
2001, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000 ATS
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2001
Z 2001/00539
IZ-12931
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 433/2001 z dne 12. 6. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00539 z dne 10. 7. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvosobno stanovanje
št. 4, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Prekmurska ul. 48, v izmeri 47,56 m2, s
kletnim prostorom – shrambo 1,58 m2,
zgrajeno na parc. št. 203, k.o. Tezno, ki je
do celote v lasti dolžnika in zastavitelja, Bohak Jožefa, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4. 2001, v korist upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, v
višini 150.000 ATS s pp., v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2001
IV I 217/97
IZ-13607
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. IV I 217/97 z dne 27. 5.
1998, je bila na naroku dne 21. 12. 2000
zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in obsega stanovanje št.
27, v VI. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ljubljanska 15b, v izmeri
65,71 m2, stoječi na parc. št. 1004, pripisano k vl. št. 1337, k.o. Tabor, last Renalda
De Monte – Mugerle do celote, vse v korist
upnice Prima – zavarovalna družba d.d.,
Gregorčičeva 39, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v višini 355.367 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2000
In 2000/00380
IZ-13614
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2000/00380
z dne 14. 11. 2000, je bila v izvršilni zadevi
upnika Staninvest, družba za poslovanje z
nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica
19, Maribor, proti dolžnici Dragici Drevenšek, stan. Ul. bratov Greifov 28, Maribor,
zaradi izterjave 29.462 SIT s pp., na naroku
dne 28. 9. 2001 zarubljena nepremičnina,
stanovanje št. 6, v izmeri 38,60 m2, v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul. bratov Greifov 28, ki stoji na parc. št.
1168, k.o. Pobrežje, s pripadajočim kletnim prostorom in pravico souporabe vseh
skupnih prostorov s solastniškim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnice Dragice Drevenšek, v korist
upnika Staninvest, družba za poslovanje z
nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica
19, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 2001
Z 2001/00692
IZ-13622
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00692 z dne
10. 10. 2001, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 8, v I. nadstropju, v
izmeri 48,18 m2, s pripadajočim enako oštevilčenim kletnim prostorom, vse v stanovanjski hiši v Mariboru, Prušnikova 20, k.o.
Spodnje Radvanje, ki ga je zastavitelj pridobil na podlagi darilne pogodbe z dne 6. 3.
1993, sklenjene med zastavnikom kot ob-
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Z 2001/00802
IZ-13637
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00802 z dne
16. 10. 2001, so bile ustanovljene na:
– poslovnih prostorih v skupni izmeri
247,13 m2 pisarniških površin, ki v naravi
predstavlja 8 pisarn, v IV. nadstropju - mansardi poslovnega objekta in eno pisarno v
galeriji, vezni hodnik s souporabo sanitarij
in osebnega dvigala, ter ostalih skupnih delov in naprav in sorazmerni delež stavbišča
in funkcionalnega zemljišča, ki pripada predmetnim poslovnim prostorom, s pripadajočimi skupnimi deli in napravami zgradbe,
kar vse se nahaja v mansardi poslovenga
objekta v Mariboru, Strossmayerjeva 26,
stoječega na parc. št. 1468/1, 1466/2,
1469/2, 1466/1, 1467, 1474/1,
1474/2, 1474/4 in 1469/3, vse k.o. Maribor–Grad in
– poslovnih prostorih v izmeri 285,62 m2
pisarniških površin, ki v naravi predstavlja 7
pisarn s pripadajočim veznim hodnikom in
sanitarijami in sorazmernim deležem na vseh
ostalih skupnih prostorih in napravah zgradbe ter sorazmernim deležem na stavbišču in
funkcionalnem zemljišču s parkiriščem, kar
vse se nahaja v IV. nadstropju poslovnega
objekta v Mariboru, Ljubljanska 9, stoječega na parc. št. 253 k.o. Tabor, vse last
dolžnika oziroma zstavitelja Protech, Podjetje za projektiranje, inženiring, gradnjo in
vodenje investicijskih projektov d.d., Vita
Kraigherja 5, Maribor, na podlagi originalne
prodajne pogodbe št. 34/94 z dne 8. 12.
1994, sklenjene med dolžnikom oziroma
zastaviteljem kot kupcem in Energoengineering d.d. Ljubljana, kot prodajalcem, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
13,107.968,60 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2001

20,50 m2 in terasa v izmeri 21 m2, locirano
v turistično poslovno nastanitvenem objektu
v Seči 131, stoječa na parc. št. 5724/5, vl.
št. 3715, k.o. Portorož in na parc. št.
5724/4 in delno na parc. št. 5723 in
5724/5, vl. št. 3674, k.o. Portorož, pridobljenim na podlagi prodajne pogodbe št.
2/2001-F z dne 21. 9. 2001, sklenjene z
Finmar Marketing d.o.o., Senčna pot 2, Portorož in zastavnim dolžnikom kot kupcem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 10. 2001
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darjencem in med njegovim očetom Srečkom Vogrinom starejšim kot darovalcem,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,400.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2001
Z 2001/00133
IZ-13624
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00133 z dne
10. 10. 2001, je bila ustanovljena na štirisobnem stanovanju št. 4 v skupni izmeri
124,30 m2, ki se nahaja na naslovu Veluščkova ulica 7, Maribor, s podzemnimi garažami št. 24 in št. 25, v skupni izmeri
32,80 m2, ki stoji na parc. št. 520, 521 in
522, pripisanih vl. št. 1224, k.o. Maribor–
Grad, s pripadajočim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, last dolžnika zastavitelja Vilar Srečka in zastaviteljice Roškar Jelke, vsakega do 1/2 celote, ki sta jo
dolžnik - zastavitelj in zastaviteljica pridobila
na podlagi prodajne pogodbe št. KV/4 z
dne 3. 1. 2001, sklenjene med njima kot
kupcema in prodajalko Krekovo banko d.d.
Maribor, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2001
Z 2001/00797
IZ-13625
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 949/2001 z dne 21. 9. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00797 dne 5. 10. 2001, opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo: pisarn št. 133, v izmeri
19,36 m2, št. 134, v izmeri 17,47 m2, št.
135 v izmeri 28,37 m2, št. 136 v izmeri
17,97 m2 št. 138 v izmeri 28,26 m2, št.
138/a v izmeri 36,92 m2, št. 139 v izmeri
38,53 m2 in št. 140-41 v izmeri 76,98 m2,
ki se nahajajo v prvem nadstropju objekta
BDC v Mariboru, stoječega na parc. št.
656/5, pripisani k vlož. št. 675, k.o. Razvanje, nadalje poslovno-skladiščnih prostorov
z oznako P5 v izmeri 101,10 m2, P6 v izmeri 97,96 m2, P7 v izmeri 96,69 2 in del S16
v izmeri 49,95 m2, ter poslovno-skladiščnih
prostorov – etažni del S11, S12, S13 in
S9, v skupni izmeri 104,30 m2, ki se nahajajo v kleti tega objekta, vse last dolžnika
Grama, export-import, zastopanje, posredovanje in proizvodnja ter notranja trgovina
d.o.o., Tržaška 65, Maribor, na podlagi kupoprodajnih pogodb št. P-38/94 z dne
19. 9. 1994, št. P-53/96 z dne 30. 8.
1996 in št. P-65/97 z dne 9. 10. 1997,
sklenjenih s prodajalcem Veletrgovino Vema d.d. Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., v višini 1,000.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2001

Z 98/2001
IZ-13660
Na podlagi sklepa opr. št. Z 98/2001,
ki ga je dne 12. 10. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru št. III., v izmeri
33,34 m2, ki se nahaja v pritličju poslovnega objekta Zdravstveni dom druga faza v
Novi Gorici, stoječi na parcelni št. 66/4 in
485/1, vse k.o. Nova Gorica, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi kupne pogodbe št.
89/94 z dne 24. 6. 1994, sklenjene s prodajalcem Gradbena operativa Gorica d.o.o.,
zastavna pravica v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d. Področje Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 2001
Z 133/2001
IZ-13648
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1314/01 z
dne 18. 10. 2001 in sklepa tega sodišča
opr. št. Z 133/2001, zaradi zavarovanja
upnikove denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v lasti zastavnega dolžnika, zarubi garsonjera v H-pritličju, v izmeri

Z 74/2001
IZ-13618
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. Z
74/2001 z dne 27. 7. 2001, je bila ustanovljena na stanovanju št. 6, v pritličju stanovanjskega bloka Alpska cesta 17, Bled, v
skupni izmeri 79,25 m2, ki stoji na parc. št.
305/3, vpisani pri vl. št. 1498, k.o. Želeče,
vpis etažne lastnine na stanovanju v zemljiški knjigi še ni izveden, ki je last zastaviteljice Barbare Polak, Alpska cesta 17, Bled,
na podlagi originalne kupne pogodbe z dne
2. 7. 1996, sklenjene med Hrycewicz –
Capuder Cvetko, Alpska 17, Bled, kot prodajalko in zastaviteljico kot kupcem, zastavna pravica v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 10. 2001
Z 01/00205
IZ-13619
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 15. 10. 2001, opr.
št. Z 01/00205, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru v izmeri 278,85 m 2, v
pritličju poslovne stavbe v Slovenski Bistrici, Potrčeva 1, stoječe na parc. št. 1893/4,
z zemljiščem v izmeri 836 m2, na parc. št.
1893/5, oboje pripisano pri vl. št. 643,
k.o. Slovenska Bistrica, last Lerher Danice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
240/94 z dne 31. 5. 1994 in aneksa k tej
pogodbi z dne 6. 3. 1995, zastavna pravica
v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Podružnica Slovenska Bistrica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,400.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 15. 10. 2001
Z 01/00206
IZ-13626
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 15. 10. 2001, opr.
št. Z 01/00206, je bila ustanovljena na lokalu št. 3, v pritličju – gostinski lokal v izmeri 122,89 m2 in zimski vrt s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem pri podvložku št.
2403/3, k.o. Slovenska Bistrica, last Panek d.o.o., Cankarjeva 9, Zg. polskava, na
podlagi notarskega zapisa – kupoprodajne
pogodbe, opr. št. SV-431/00 z dne 7. 8.
2000, za kupnino 35,000.000 SIT, sklenjena med prodajalcem Tiskarno in papirnico Silvo Fajs s.p., Titova 48, Slovenska Bistrica in kupcem Panek d.o.o., Cankarjeva
9, Zg. Polskava, vse v korist upnice Nove
Kreditne banke Maribor, d.d., Podružnica
Slovenska Bistrica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 15. 10. 2001
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Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 2362/2001
Rg-16
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja - družbenika družbe z omejeno odgovornostjo Sprint, Podjetje za športni turizem in marketing, trgovino ter grafinčne storitve, Vrunčeva 14, Celje, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo
objaviti sklep:
družba Sprint, Podjetje za športni turizem in marketing, trgovino ter grafične
storitve, Vrunčeva 14, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Jug
Štefana, Na zelenici 4, Celje in Drofenik
Petra, Vrunčeva 14, Celje, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikoma v skladu z višino svojih poslovnih deležev v osnovnem kapitalu.
Sklep sta sprejela družbenika 12. 9. 2001.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 5. 10. 2001
Srg 2464/2001
Rg-15607
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja - družbenika družbe z omejeno odgovornostjo Artia, umetniške storitve, d.o.o.,
Poljane 42, Rečica ob Savinji, ki ga zastopa
odv. Marko Savinek iz Žalca, za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:
družba Artia, umetniške storitve,
d.o.o., Poljane 42, Rečica ob Savinji, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer Ajdič Andrejo, Poljane 42, Rečica ob Savinji,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica 21. 9. 2001.
Zoper sklep je 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 Celju
dne 5. 10. 2001

KRANJ
Srg 3095/2001
Rg-13593
Družba Chepter-COM, Podjetje za trgovino, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem
Suška cesta 25a, Škofja Loka, vpisana
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na reg. vl. št. 1/6670/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Prosen Zvonko, Suška cesta 25 A, 4220 Škofja Loka.
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 11. 10. 2001
Srg 3152/2001
Rg-15610
Družba Servis Perne, d.o.o., servisno
trgovsko podjetje, Kranj, s sedežem v
Kranju, Tatjane Odrove 14, vpisana na
reg. vl. št. 1/2287/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta družbenika Perne Anton in Bogdana iz Kranja,
Tatjane Odrove 14.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2001

MARIBOR
Srg 2345/2001
Rg-13597
Družba Hoga, podjetje za inženiring,
storitve in trgovino d.o.o., Flisova 48,
Hoče, reg. št. vl. 1/4305-00, katere družbenika sta Gajzer Jožef, Flisova 48, Hoče
in Gajzer Teodor, Wilsonova ulica 23, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne
27. 6. 2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
upnikom sta prevzela Gajzer Jožef in Gajzer
Teodor.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list

LJUBLJANA
Srg 11318/2001
Rg-13592
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
družbe Digitalia, podjetje za proizvodnjo, posredovanje in prodajo računalniških programov ter nosilcev zvoka in slike, d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 9, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe objavlja
sklep:
družba Digitalia, podjetje za proizvodnjo, posredovanje in prodajo računalniških programov ter nosilcev zvoka in slike, d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 9,
reg. št. vl. 1/02458/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 9. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji družbe so Robežnik Jure,
Koprska 13, Ljubljana, Sepe Mojmir, Slovenčeva 121, Ljubljana in Dečko Irena,
Mlinska pot 22, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 13,976.248 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelje
Robežnik Jureta, Sepe Mojmira in Dečko
Ireno.
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 10. 10. 2001

Bera Ludvik, Draža vas 69, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0673/95, izdan dne 4. 9. 1995.
gnk-72111
Bera Ludvik, Draža vas 69, Slovenske
Konjice, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 062426/0830/01-61/1995, izdana
dne 6. 9. 1995. gnj-72112
Debevc Antonija, Srednja pot 12, Tržič,
obrtno
dovoljenje,
št. 034729/0100/00-68/1995.
gnv-72150
Djedović Nusret, Ul. provoborcev 35,
Hrastnik, priglasitveni list, opravilna
št. 10-0058/94. gnf-72091
Gašperlin Alojz s.p., Zalog 80, Cerklje
na Gorenjskem, obrtno dovoljenje,
št. 027048-1823-00-28/1995 in odločbe
št. 31300-0322/93-008. gnq-72084
Golmajer Franc, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1475-94, matična št. 5408311, izdan dne 1. 1. 1995. gnn-72408
Hutar Alojzij, Vrtača pri Semiču 60, Semič,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 26-1488/95. gns-72078
Kobe Vladimir s.p., Avtotaksi, Jurčkova
cesta 197, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 029392/0119/00-38/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnk-72386
Kofjač Marjeta, Lendavska ulica 34,
Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 000433/0538/00-46/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnq-72205
Kovač Štefan, Gederovci 11/c, Tišina,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 001125/1404/00-46/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnx-71873
Ličer Henrik, Pijava Gorica 155, Škofljica,
priglasitveni
list,
opravilna
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Arandjus Sonja, Celarčeva ulica 32,
Ljubljana, potni list, št. AA 31656, izdala
UE Ljubljana. gnj-72462
Baron Terezija, Ulica Arnolda Tovornika
6, Maribor, potni list, št. BA 99866.
gny-72222
Berzelak Jernej, Legen 117/a, Šmartno pri Slov.Gradcu, potni list, št. BA
742090, izdala UE Slovenj Gradec.
gnd-71968
Bizjak Robert Anton, Veliko Tinje 12,
Zgornja Ložnica, potni list, št. BA 6972.
gnz-72421
Blatnik Anton, Brezinska pot 4, Leskovec pri Krškem, potni list, št. BA 386264,
izdala UE Krško. gns-72328
Boušan Doroteja, Bevkova 9, Celje,
potni list, št. BA 539677. gnf-71870
Brataševec Aleš, Kidričeva ul. 1, Logatec, potni list, št. BA 628490, izdala UE
Logatec. gnp-71956
Cerin Dejan, Hrvatini 164, Ankaran Ankarano, potni list, št. BA 578313.
gnk-72311
Cokan Verica, Rožna ulica 2, Šempeter
v Savinjski dolini, potni list, št. BA 538055.
gnu-72326
Čeh Tomislav, Feiglova 5, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00056542.
gnm-71884
Debenjak Albin Mihael, Nušičeva ulica
10, Celje, potni list, št. BA 128656.
gnb-72395
Demšar Renata, Slovenska ulica 35,
Maribor, potni list, št. AA 123865. m-2221
Drobež Jolanda, Sečovlje 57, Sečovlje
- Sicciole, potni list, št. BA 241871, izdala
UE Piran. gnm-72234
Duh Silva, Boreci 44/b, Križevci pri Ljutomeru, potni list, št. P00072283.
gnh-72239
Fister Elza, Krakovska cesta 10/a,
Domžale, potni list, št. AA 694558, izdala
UE Domžale. gnf-72291
Fister Mirko, Krakovska cesta 10/a,
Domžale, potni list, št. BA 565984, izdala
UE Domžale. gne-72292
Gantar Uroš, Trubarjeva 8, Bled, potni
list, št. BA 691565. gnr-72204
Gavrić Cvijeta, Zgornje Selce 18/c, Ponikva, potni list, št. BA 207683. gny-72322
Gavrić Mile, Zgornje Selce 18/c, Ponikva, potni list, št. P 00167285.
gnx-72323
Gjerek Štefan, Kajuhova 5, Beltinci, potni list, št. AA 700972, izdala UE Murska
Sobota. gno-72307
Glavan Cvetko, Milčinskega ulica 9, Celje, potni list, št. AA 277770. gne-72117
Golmajer Staš, Novo Polje, Cesta II/9,
Ljubljana, potni list, št. BA 859765, izdala
UE Ljubljana. gng-72290
Gorše Alojzij, Vrečarjeva ulica 29, Škofljica, potni list, št. AA 302842, izdala UE
Ljubljana. gnp-72406
Grabrijan Tomaž, Vrhovci 7, Adlešiči,
potni list, št. BA 923258. gno-71907
Grujić Željko, Iršičeva ul. 4, Celje, potni list, št. BA 596049. gny-72397
Hartman Smiljan, Vrtna ulica 8, Murska
Sobota, potni list, št. BA 395976, izdala
UE Murska Sobota. gnf-71966
Hološević Slobodan, Alešovčeva ul. 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 889077, izdala
UE Ljubljana. gng-72215

Horvat Denis, Noršinci 42, Martjanci,
potni list, št. BA 757207. gnh-71964
Hribar Klemen, Pipanova cesta 78,
Šenčur, potni list, št. BA 788046.
gnj-72216
Ipavec Jelka, Ivana Suliča 4/c, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 53607, izdala UE Nova Gorica.
gns-71978
Jager Slavko, Ob železnici 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 152811, izdala UE Ljubljana. gnz-72296
Jamšek Demitrij, Bukovica pri Vodicah
12, Ljubljana, potni list, št. AA 766845,
izdala UE Ljubljana. gnn-72133
Janič Anton, Iršičeva ulica 14, Celje,
potni list, št. BA 223959. gnt-72102
Jarić Dragan, Arničeva 5, Ljubljana, potni list, št. AA 243902, izdala UE Ljubljana.
gnk-71865
Jarić Erika, Arničeva 5, Ljubljana, potni
list, št. AA 243900. gnl-71864
Jozič Jožefa, Omladinskih brigad 28,
Novi Beograd, Jugoslavija, potni list, št.
BA 443418. gnp-72506
Kaligarič Marjan, Cetore 26, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
138216, izdala UE Izola. gnb-71970
Kastelic Jože, Slatnarjeva 1, Kamnik,
potni list, št. BA 968766, izdala UE Kamnik. gno-72107
Kaučič Vinko, Lomanoše 20, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 739917, izdala
UE Gornja Radgona. gni-72238
Kerenčič Zvonko, Trg revolucije 7, Maribor, potni list, št. AA 135515.
gng-72340
Kink Janez, Nušičeva 2/a, Celje, potni
list, št. BA 812787. gny-72097
Knez Marina, Strunjan 87, Portorož Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 16862, izdala UE Piran. gnk-72236
Knežević Damjan, Breg 64/a, Žirovnica, potni list, št. BA 534880, izdala UE
Jesenice. gnn-72208
Kobe Lea, Kogojeva ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. CA 28880, izdala UE Ljubljana. gnt-72127
Kolenc Klemen, Poljšica pri Gorjah 57,
Zgornje Gorje, potni list, št. BA 718469.
gnr-72129
Kolenc Matjaž, Ferberjeva ulica 29,
Ljubljana, potni list, št. AA 769462, izdala
UE Ljubljana. gnd-72293
Koprivnik Borut, Krallova 14, Novo mesto, potni list, št. BA 629435. gnq-72305
Kozjek Maša, Polhov Gradec 131, Polhov Gradec, potni list, št. BA 206861, izdala UE Ljubljana. gnw-72499
Leber Tomaž, Celjska cesta 24, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 381776, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnq-72330
Ljuštak Isljam, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, potni list, št. BA 720169,
izdala UE Ljubljana. gnt-72152
Macura Spomenka, Župančičeva 12,
Kranj, potni list, št. BA 804696.
gnw-72099
Malečkar Melita, Topolc 80, Ilirska Bistrica, potni list, št. P 00020528.
gne-72092
Markun Majda, Visko 86, Visoko, potni
list, št. BA 985652. gnj-72437
Mastnjak Mitja, Dobrna 5/b, Dobrna,
potni list, št. BA 168920. gne-71967
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št. 28-1280/94, izdan dne 17. 6. 1994.
gnv-72225
Lisjak Zlatko s.p., Parketarstvo in montaža opreme, Trimlini 21, Lendava - Lendva,
obrtno
dovoljenje,
št. 013879/0306/00-32/1995, izdano
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnq-72255
Okorn Aleksandra, Kajuhova ulica 29,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-345/94, izdano na ime Okorn Marinka. gne-72217
Osterman Jože, Plavje 41, Škofije, priglasitveni
list,
opravilna
št. 17/II/3-1436/94, izdan dne 31. 12.
1994. gnh-72289
Perković Milan, Vir, Koliška ulica 2/a,
Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 06-0817/94, ERO: 5030720, izdan
dne 14. 10. 1994. gni-72213
Perković Milan, Vir, Koliška ulica 2/a,
Domžale, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 001452/0530/00-16/1995 in reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
6. 3. 1995. gnj-72212
Potisek Janez, Stanežoče 32/b, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 032893/0682/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnu-72201
Sedušak Branko, Tunjiška mlaka 22/b,
Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 053285/1304/01-25/1999.
gno-72482
Simonič Janez s.p., Mizarstvo, Svržaki
1, Metlika, priglasitveni list, opravilna
št. 34023494. gnk-72086
Štadler Frančiška, Bakovci, Soboška
ul. 4, Murska Sobota, odločbo o obrtnem
d o v o l j e n j u ,
št. 058440/1870/01-46/1999, izdala
OZS. gnc-72369
Štrukelj Bojan s.p., Log 19, Kranjska
Gora, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 053023/1588/01-24/1999, izdala
OZS. gnz-71971
Šuligoj Drago, Bokalova 6, Jesenice,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 053025/1590/01-24/1999.
gnu-72426
Šušteršič Lucija s.p., Dovje 48, Mojstrana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 023969/0317/00-24/1995, izdala
OZS. gnn-72333
Tiskarna galerija Avsenik, Avsenik Martin s.p., Staničeva 33/b, Ljubljana, obrtno
d o v o l j e n j e ,
št. 014998/3071/00-54/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnt-72452
Valentinčič Bogdan, Zagora 5, Destrnik, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058978/3743/02-47/2000, izdana
dne 28. 2. 2000. gnr-71929
Vuk Štefan s.p., Izdelovanje lesenega
orodja, Velika Polana 11, Velika Polana,
priglasitveni list, opravilna št. 22-0432/95,
mat. št. 5158429, izdan dne 1. 1. 1995.
gnj-72087

Potne listine
Alibabić Fatime, Guldenweg 3, 9122
ST. Kanzian, Avstrija, potni list, št. BA
681721. gnh-71989
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Matvos Peter, Gubčeva 6, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 668116, izdala UE
Slovenj Gradec. gnp-72306
Mihalič Dejan, Seidlova 32, Novo mesto, potni list, št. BA 601211. gni-72313
Milavec Marko, Tbilisijska ulica 6, Ljubljana, potni list, št. AA 825169, izdala UE
Ljubljana. gnr-72354
Milojčić Darijo, Maistrov trg 12, Kranj,
potni list, št. BA 702483, izdala UE Kranj.
gnx-72448
Mitrović Dragan, Brilejeva 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 853223, izdala UE Ljubljana. gnk-72465
Mitrović Mirjana, Brilejeva 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 676447, izdala UE Ljubljana. gnf-72466
Mitrović Mirko, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, potni list, št. AA 676364, izdala UE
Ljubljana. gny-72172
More Kajetan, Rašiška 9, Ljubljana, potni list, št. BA 206728, izdala UE Ljubljana.
gny-72297
Murko Mitja, Pahorjeva 8, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 513863. gnp-72431
Nemec Albert, Osluševci 25, Podgorci,
potni list, št. AA 324487, izdala UE Ormož. gnm-72434
Nikolić Dara, Viška cesta 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 292359, izdala UE Ljubljana. gnm-71959
Novak Ljudmila, Loowiesenstr. 57,
CH-8106 Adlikon, potni list, št. AA
292663. gnb-72124
Novosel Mihael, Hrvatski trg 2, Ljubljana, potni list, št. AA 317663, izdala UE
Ljubljana. gnz-72146
Obersnel Janez, Škrabčeva 14/a, Ljubljana, potni list, št. AA 590680, izdala UE
Ljubljana. gnu-72130
Ogrizek Dušanka, Spodnje Gameljne
64, Ljubljana, potni list, št. AA 243743,
izdala UE Ljubljana. gnt-72427
Peteršič Ida, Dornava 72, Dornava, potni list, št. BA 135053. gny-72347
Plesničar Albert, Cankarjeva 26, Nova
Gorica, potni list, št. AA 843410, izdala
UE Nova Gorica. gnn-72458
Popović Branko, Bernardinska reber
5/a, Portorož - Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 137889, izdala UE Piran. gni-71963
Primc Gregor, Trnovski pristan 40, Ljubljana, potni list, št. AA 461229, izdala UE
Ljubljana. gnu-72276
Primožič Ivan, Podpleče 2, Cerkno, potni list, št. AA 524833. gnc-71944
Radivojević Zoran, Vojkova 91, Ljubljana, potni list, št. BA 720186, izdala UE
Ljubljana. gns-72353
Raspor Gregor, Ulica Ivana Kosovela
17, Ajdovščina, potni list, št. BA 688564,
izdala UE Ajdovščina. gnn-72483
Rehar David, Lože 9, Vipava, potni list,
št. AA 695330, izdala UE Ajdovščina.
gnn-72308
Ristić Liljana, Partizanska 6, Škofja Loka, potni list, št. BA 158436. gnl-72235
Semrajc Bernard, Jevnica 56, Kresnice, potni list, št. BA 605824. gnf-72491
Skale Viljem, Zg. Hudinja 35, Celje, potni list, št. BA 611602. gnq-71980
Sladojević Radojka, Angelce Ocepkove 17, Ljubljana, potni list, št. AA 593377,
izdala UE Ljubljana. gnk-72486
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Slokar Borut, Pristava, Ul. Sergeja Mašere 7, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 105881, izdala UE Nova Gorica. gnf-72241
Stevanović Stanislava, Vranje, Jugoslavija, potni list, št. BA 201166. gnf-72420
Stupan Feliks, Na gaj 38, Bresternica,
potni list, št. CA 2103. gnn-71883
Štebe Marko, Hribarjeva ulica 2, Mengeš, potni list, št. BA 744222, izdala UE
Domžale. gnj-71866
Štefanić Boris, Lucija, Liminjanska 47,
Portorož - Portorose, potni list, št. AA
505909, izdala UE Piran. gng-72240
Šumiga Natalija, Razlagova ulica 3, Celje, potni list, št. BA 579148. gnr-71904
Šuštar Miha, Škofjeloška 25/c, Medvode, potni list, št. BA 861261, izdala UE
Ljubljana. gnr-72504
Tatarević Eldina, Cesta revolucije 6, Jesenice, potni list, št. BA 679236, izdala
UE Jesenice. gnb-72220
Tešanović Dragoslav, Most na Soči
24/a, Most na Soči, potni list, št. BA
845045. gnu-72301
Tul Maja, Brilejeva 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 626705, izdala UE Ljubljana.
gnn-72383
Wernig Bojan, Žabnica 44, Notranje Gorice, potni list, št. AA 113145, izdala UE
Ljubljana. gnl-72410
Zagorc Vida, Ravne 1, Polšnik, potni
list, št. AA 477889. gnc-72194
Zajc Dejan, Tuga Vidmarja 8, Kranj, potni list, št. BA 820275. gnp-72331
Žiško Denis, Krmelj 55, Krmelj, potni
list, št. BA 000891111. gnx-72398

Osebne izkaznice
Ačić Biljana, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 82810.
gnn-71908
Alauf Vida, Gorica 2, Radovljica, osebno izkaznico, št. 867932. gnq-71930
Arnuš Klara, Čebelarska ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 98828.
gnr-72229
Bajec Alenka, Smrekarjeva 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266623.
gnj-72237
Balajc Dragotina, Trinkova 4, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 493138.
gnn-72233
Balažic Jožef, Čentiba 108/a, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 672229.
gnt-71977
Beganović Osman, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 386658.
gnv-72200
Bezjak Dragica, Kajuhova 34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 514573.
gnb-72470
Blas Srečko, Jablanica 23, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 487943. gnw-72349
Blaznik Marija, Čopova 25, Celje, osebno izkaznico, št. 572134. gno-71882
Brili Karolina, Cesta v Debro 9, Laško,
osebno izkaznico, št. 48158. gnc-72319
Brložnik Danijela, Gradnikova 13, Idrija, osebno izkaznico, št. 281445.
gnc-72094

Budja Marija, Rimska ploščad 2, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 511380. gns-71953
Cirrus Daniel, Šibeniška 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 889417. gnj-72137
Čaleta Renee, Vojkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 309587. gni-72138
Čuden Antonija Marija, Dolgi most 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 440655.
gny-72422
Delavec Mihael, Gosposvetska ul. 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 614823.
gnr-72454
Dolinar Alojzij, Kranjčeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 121972. gni-72288
Erčulj Franc, Uršičev štradon 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 777261.
gni-72363
Francl Petrina, Prvomajski trg 22, Poljčane, osebno izkaznico, št. 935123.
gnr-71979
Frank Adrian, Pražakova ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 99738.
gne-72342
Frlan Mrak Angela, Log 27, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 515695.
gnb-72145
Fuks Vladimir, Jareninski dol 11, Jarenina, osebno izkaznico, št. 645843.
m-2210
Germ Mateja, Brilejeva ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 32113.
gng-72315
Gjerkeš Mirjana, Pod logom 18, Turnišče, osebno izkaznico, št. 871587.
gnx-71973
Godec Jurij, Gasilska ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 923830. gns-72228
Gomboc Ladislav, Endliherjeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 14834.
gnx-72198
Gomilšek Alfonz, Krožna cesta 12, Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 562360. gno-72432
Gorišek Rosita, Rudnik 11, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 214696. gnn-72358
Grabrijan Tomaž, Vrhovci 7, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 206631. gnu-71876
Grandl Zinka, Greenwiška cesta 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 948715.
gnh-72189
Grilc Zoran, Gosposvetska cesta 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 922539.
gny-72447
Grunt Ludvik, Tkalska 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 159804. gnv-71875
Gržan Anica, Praproče 1/a, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 825666.
gnf-72391
Gulič Vekoslav, Gimnazijska cesta 18,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 42724.
gng-72115
Hictaler Alenka, Trebče 59, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 631490.
gne-72317
Hlebanja Jožef, Dovje 84/a, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 5292. gnr-71954
Hribar Matic, Praproče 1/a, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 825670.
gng-72390
Hribernik Katarina, Senovica 25, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 775340.
gnx-72348
Huzejrović Indira, Mokrice 15, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št. 208593.
gnu-72451
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gnu-72226
Molek Ela, Pohorski bataljon 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 291503.
gnm-72359
Munič Zvonko, Rajec 10, Jesenice na
Dolenjskem,
osebno
izkaznico,
št. 654211. gnx-72223
Murko Stanislav, Pobrežje 125, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 650760.
gnt-72302
Nahtigal Franc, Zg. Jezersko 103,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico,
št. 559648. gnx-72123
Oprešnik Valter Gregor, Slape 34, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 136175.
gno-72182
Palir Erika, Breg pri Polzeli 87, Polzela,
osebno
izkaznico,
št. 395259.
gnp-72206
Peruničić Čedomir, Ščedne 18, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 667086.
gnl-72310
Petraš Deni, Primostek 27/a, Gradac,
osebno
izkaznico,
št. 378944.
gnn-71962
Plestenjak Janez, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 269641.
gnb-72345
Pogorelnik Mojca, Zg. Žerjavci 33, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 293221. m-2199
Poljanec Marija, Rosinova ulica 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 77120.
gnv-72350
Pongrac Natalija, Hudi kot 58, Ribnica
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 255138.
gnz-72096
Povše Strniša Nataša, Ob potoku 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 496428.
gng-72415
Požun Janja, Podvrh 17, Sevnica, osebno izkaznico, št. 396701. gnt-72227
Predan Franc, Hočko Pohorje 74/d,
Hoče, osebno izkaznico, št. 702539.
gnw-71949
Prelaz Silvo, Senožeče 104/k, Senožeče, osebno izkaznico, št. 254040.
gnw-71874
Pustovrh Alan, Škofjeloška cesta 27,
Medvode, osebno izkaznico, št. 200683.
gnn-72283
Rebernik Gašper, Povšetova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 581295.
gne-71871
Regina Zdenka, Krožna pot 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 206706.
gnt-72252
Rojc Peter, Bratuževa 13, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 193010.
gny-71947
Rosenstein Alenka, Goriška cesta 44,
Velenje, osebno izkaznico, št. 158682.
gnp-72106
Rukavina Taja, Igriška 45, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 913400.
gnd-72093
Simeonov Mojca, Zgornje vodale 3, Tržišče, osebno izkaznico, št. 867804.
gnx-71948
Sladojević Radojka, Angelce Ocepkove 17, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 31335. gnl-72485
Sonjak Merkač Milena, Dobja vas 153,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 34514. gnh-72114

Strmole Blaž, Sokolska 6, Mirna, osebno izkaznico, št. 417728. gnd-72343
Strniša Lana, Ob potoku 46, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 891365. gnl-72414
Strniša Timotej, Ob potoku 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 890190.
gni-72413
Šebok Tomaž, Domanjševci 72, Križevci, osebno izkaznico, št. 495838.
gnq-71955
Šenk Anja, Knafljev trg 3, Ribnica, osebno izkaznico, št. 252340. gnj-72062
Tomšič Majda, Kristanova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 236340. gnx-72148
Tušek Janez, Kajuhova ulica 19, Maribor, osebno izkaznico, št. 258027.
gnp-71981
Verbnik Rozalija, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448606.
gnz-72121
Vergan Ivan, Ilovci 31, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 467768. gnf-72445
Vergo Anita, Kompole 110, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št. 930500.
gng-72140
Vodišek Franc, Naselje A. Kaple 6/a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. BA
098689. gnb-71945
Volk Mihaela, Sobenja vas 17, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 113399.
gnv-72100
Wernig Bojan, Žabnica 44, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 777034.
gnm-72409
Zabavnik Jernej, Klinetova 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 402444.
gnq-72105
Zajc Dejan, Tuga Vidmarja 8, Kranj,
osebno izkaznico, št. 9291. gno-72332
Zupanc Srđan, Dražgoška 6, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 355546.
gnd-72443
Zupanec Zdenka, Podjavorškova ulica
7, Celje, osebno izkaznico, št. 811070.
gnw-72324
Železnik Bojana, Šmihel 10, Pivka,
osebno izkaznico, št. 59411. gnr-72329
Žveglič Slavica, Ponikva 33, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 76733. gnx-72423
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Jakopin Simona, Jakopičeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 971775.
gnd-72143
Jambrovič Jožefa, Toplarniška 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 60236.
gnl-72185
Jančigaj Špela, Čopova 7, Dob, osebno izkaznico, št. 850787. gny-72122
Janič Anton, Iršičeva ulica 14, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 331896.
gnu-72101
Jarc Daniel, Slovenska ulica 33, Maribor, osebno izkaznico, št. 888962.
gnq-72230
Jazbec Marija, Vir, Aljaževa 2, Domžale, osebno izkaznico, št. 621499.
gnx-72473
Jesenek Emilija, Nova Cerkev 44, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 541406.
gnz-72396
Jug Jožef, Dobja vas 31, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 389225.
gnn-72433
Kenda Marija, Čopova 11, Celje, osebno izkaznico, št. 387814. gnm-71984
Klemenc Draga, Korytkova 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 186130.
gne-72492
Kobetič Basta Andreja, Horjul n.h., Horjul, osebno izkaznico, št. 654798.
gnh-72089
Koci Stanislav, Selšek 10, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 790864.
gne-72171
Kos Verona, Novine 3, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 735720.
m-2222
Kosec Gabrovšek Saša, Kidričeva 31,
Trzin, osebno izkaznico, št. 716784.
gnp-72181
Kozlevčar Jure, CKS 12, Litija, osebno
izkaznico, št. 669948. gnm-72284
Krašovec Pavla, Levstikova 8, Logatec,
osebno
izkaznico,
št. 775310.
gnb-72495
Kukavica Rok, Soussenska 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 919672.
gnm-72184
Kurunić Dragica, Rakovnik 123, Medvode, osebno izkaznico, št. 325284.
gni-72417
Lazar Mauricijo, Praproče 25, Črni Kal,
osebno
izkaznico,
št. 351864.
gnm-72309
Lazar Nina, Nova pot 10, Kozina, osebno izkaznico, št. 413740. gnn-71983
Leben Janko, Velika Ligonja 26, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 709817.
gnk-71961
Longar Marija, Bistrica 20, Tržič, osebno izkaznico, št. 581671. gnz-71946
Lorenci Marija, Vuhred 17, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št. 283159.
gno-72382
Maček Marinka, Lepodvorska 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 961004.
gns-72203
Mesec Marinka, Zgornja Luša 22, Selca, osebno izkaznico, št. 818379.
gnt-72327
Mohar Emil, Velika Loka 21, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 728249.
gnq-72480
Mohorič Viktor, Cesta Maršala Tita 16,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 168228.

Vozniška dovoljenja
Agnič Robert, Brezina 49, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12697, izdala UE Brežice. gnc-72394
Alibegić Ekrem, Ljubljanska cesta 37,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31804, izdala UE Novo mesto. gnb-71895
Ambrožič Tadej, Kajuhova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 768065, reg. št. 70922,
izdala UE Ljubljana. gns-72453
Anžlin Alenka, Selo pri Zagorici 10, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39655, izdala UE Novo mesto.
gnx-71898
Arandjus Sonja, Celarčeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 169683, reg. št. 83575, izdala UE
Ljubljana. gnl-72460
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Babič Gorazd, Orešje 28, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 36936, izdala UE Novo mesto.
gnz-71896
Bajc Dušan, Lovska 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 335611,
reg. št. 3708, izdala UE Maribor. m-2203
Bajrić Ahmet, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2510, reg. št. 150853, izdala
UE Ljubljana. gnl-72285
Bajželj Jana, Ul. Toma Zupana 20, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087653, reg. št. 46738, izdala UE Kranj.
gnb-71920
Bakirkaya Erol, Bičkibasi, Bičkibasi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371570, reg. št. 233181, izdala UE
Ljubljana. gnz-72196
Balant Simon, Podgorje 160, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 10521. gnj-71887
Bale Marko, Sveti vrh 6, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1161157, reg. št. 11041, izdala UE Trebnje. gnq-72405
Beg Jolanda, Trubarjeva 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43674.
gnc-71969
Beganović Osman, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1244586, reg. št. 111705, izdala
UE Ljubljana. gnw-72199
Begič Ismet, Čokova 1, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4787. gnd-72368
Bizovičar Matej, Sv. Andrej 37, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27587, izdala UE Škofja Loka.
gnu-71951
Bojić Bojan, Čanžekova ulica 48, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234556, reg. št. 223585, izdala UE
Ljubljana. gnu-72501
Bokan Dejan, Celovška cesta 49, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2001.
gnz-72496
Božič Igor, Za vasjo 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372286, reg. št. 120328, izdala UE
Ljubljana. gnm-71934
Bračko Damijan, Malečnik 207, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1221747, reg. št. 113010, izdala UE Maribor. m-2212
Bratun Silva, Cilenškova ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843109, reg. št. 91951, izdala UE Ljubljana. gnq-72505
Brečko Ida, Trg borcev NOB 12, Dol
pri Hrastniku, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2001
in 88/2001. gnj-72287
Breznik Primož, Radvinska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1093262, reg. št. 110320. m-2226
Briški Tomaž, Rudnik pri Radomljah
7/b, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 23228, izdala UE Kamnik.
gnc-72144
Brložnik Danijela, Gradnikova 13, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1394465, reg. št. 8250, izdala UE Idrija.
gnb-72095
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Bučar Franc, Kadunčeva 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
316713, reg. št. 7292, izdala UE Grosuplje. gns-72503
Bukovec Metka, Černelavci, Zadružna
30, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 39586. gns-71903
Čadež Jožica, Trtenik 113, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 474960,
reg. št. 8399. gnf-72366
Čuš Senta, Borova vas 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378855, reg. št. 117417, izdala UE Maribor. m-2213
Delić Đemal, Roška cesta 43, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 9239, izdala UE Kočevje. gnn-72108
Dobovišek Miroslava, Keršova 1, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0375218, reg. št. 16349, izdala UE Celje. gnf-72191
Dogar Monika, Kidričeva 57, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1375624, reg. št. 51985. gng-72365
Dolinar Alojzij, Kranjčeva ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285006, reg. št. 22956, izdala UE Ljubljana. gne-72192
Dolinšek Miljana, Slovenčeva ulica 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482863, reg. št. 138471, izdala UE
Ljubljana. gnv-72475
Domitrovič Branko, Zasavska 42/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1146658, reg. št. 40776, izdala UE
Kranj. gnj-72312
Dvoršak Domen, Zabreznica 11/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S
1508550, izdala UE Jesenice. gnk-71911
Džajič Aleksandra, Cesta železarjev 24,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
668733, izdala UE Jesenice. gne-72367
Đenadić Jernej, Uskoška ulica 2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13434, izdala UE Kočevje. gnr-71879
Ekert Margit, Borštnikova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
577835, reg. št. 19944. m-2192
Erčulj Franc, Uršičev štradon 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 140583, reg. št. 15142, izdala UE
Ljubljana. gnj-72362
Eršte Darinka, Grintovec 19, Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
299572, reg. št. 9361, izdala UE Grosuplje. gnw-72149
Farčnik Mrvar Jožefa, Goričanova ulica
10, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5203. gnz-72246
Ferlič Boris, Zg. Duplek 105/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 494407, reg. št. 99707. m-2200
Frank Adrian, Pražakova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373525, reg. št. 181935, izdala UE
Ljubljana. gnf-72341
Frešer Blanka, Vrhole 42, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 10214, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-72265
Frešer Marjan, Gosposvetska 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1378720, reg. št. 70897. m-2161
Frkatović Asim, Zavidovići, Rujnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1490311, reg. št. 241216, izdala UE
Ljubljana. gns-72507
Gašpar Štefan, Dogoška 67, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912124, reg. št. 97541, izdala UE Maribor. m-2220
Germ Mateja, Brilejeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264488, reg. št. 217893, izdala UE
Ljubljana. gnf-72316
Gerželj Marko, Lokev 50, Lokev, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15538, izdala UE Sežana. gns-72357
Glamočanin Velimir, Lokovica 100/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1485721, reg. št. 30847, izdala UE Velenje. gnq-72380
Golob Darinka, Ratež 43, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 18396,
izdala UE Novo mesto. gnn-72158
Gorše Alojzij, Vrečarjeva ulica 29, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 144843, reg. št. 110728, izdala UE
Ljubljana. gno-72407
Gregorič Marjana, Pot čez gmajno 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002728, reg. št. 201168, izdala
UE Ljubljana. gnk-71936
Grilc Zoran, Gosposvetska 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802041, reg. št. 86363. m-2215
Gruber Jasmina, Borštnikova 73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379566, reg. št. 118111. m-2223
Gulič Vekoslav, Gimnazijska cesta 18,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5288, izdala UE Trbovlje. gnf-72116
Hafner Borut, Podnart 25/b, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
349012, reg. št. 6288. gnj-71912
Hervatič Robert, Strunjan 130, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3357, izdala UE Piran.
gnh-72164
Hlebanja Jožef, Dovje 84/a, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 000232020, izdala UE Jesenice. gno-72232
Hribar Mojca, Glavni trg 15, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14161,
izdala UE Kamnik. gnp-72281
Hrovat Andrej, Zalisec 1, Žužemberk,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. 32617. gnh-72364
Hrovat Uroš, Koroška ulica 2/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687100, reg. št. 179670, izdala UE Ljubljana. gnv-72500
Ibrahimović Hasan, Kajuhova cesta 13,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1422411, reg. št. 23319, izdala UE
Velenje. gng-72090
Ivanič Mihael, Filovci 43/a, Bogojina,
vozniško
dovoljenje,
št. 35492.
gnd-72268
Jagarinec Vladimir, Maistrova 24/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10566. gne-72221
Jakop Jožef, Nova cerkev 112, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1117593, reg. št. 10784.
gno-71982
Jambrović Franjo, Šmarska cesta 87,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 972817, reg. št. 95105, izdala UE Ljubljana. gnh-72489
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S 84289, reg. št. 20477, izdala UE Maribor. m-2188
Lorenci Marija, Vuhred 17, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6790,
izdala UE Radlje ob Dravi. gni-72388
Lužar Igor, Postojnska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 295712, reg. št. 25787, izdala UE Ljubljana. gnb-72295
Majzeš Franjo, Zg. Velka 94/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 125267, reg. št. 1718. m-2229
Makovec Tanja, Čentiba 447/d, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8288. gns-72403
Marolt Tina, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024122, reg. št. 202634, izdala
UE Ljubljana. gnl-72435
Matelič Maja, Ulica Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
št. 42740, izdala UE Nova Gorica.
gnv-72075
Matko Andreja, Florjan 274, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
803301, reg. št. 24156, izdala UE Velenje. gnx-72248
Mechora Terezija, Cesta 8. avgusta
13/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11530, izdala UE Ptuj.
gnz-72071
Menart Janez, Kidričeva ulica 3, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1296, izdala UE Logatec. gnc-72419
Merhar Darja, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 240507, reg. št. 60458, izdala UE
Ljubljana. gns-72303
Mesojedec Antonija, Ježa 85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168996, reg. št. 82809, izdala UE Ljubljana. gnw-72174
Mićić Branjo, Cesta v Gorice 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1043907, reg. št. 55111, izdala UE
Ljubljana. gnt-72402
Mihailovič Dragan, Samova 82, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 610512, reg. št. 94351.
m-2168
Mihelj Danijel, Plešivica 1/c, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEG, reg.
št. 15925, izdala UE Sežana. gng-72244
Milunovič Valter, Sečovlje 23, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 5407, izdala UE Piran. gnb-72270
Mlakar Agrež Žiga, Cesta Dušana Kvedra 2, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1432739. gno-71932
Mlakar Nataša, Ižanska cesta 198, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134677, reg. št. 214681, izdala UE
Ljubljana. gnh-72064
Mrhar Marjanka, Ulica Iga Grudna 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 845719, reg. št. 143162.
gnk-72186
Muster Matjaž, Ul. Pohorskega bataljona 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1331722, reg. št. 117247,
izdala UE Maribor. m-2181
Nikolić Dara, Viška cesta 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23474, reg. št. 181110, izdala UE Ljubljana. gno-72286

Novak Boris, Koritnice 15, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1513890, reg. št. 9622, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnh-72464
Novel Igor, Bevkova 2, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6762, izdala UE Izola. gny-72147
Novinšek Ana, Stanetova ul. 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195823, reg. št. 9290, izdala UE Velenje. gne-72392
Odlak Mladen, Nad elektrarno 14/c,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 717561, reg. št. 28006, izdala UE
Maribor. m-2186
Ogorevc Franc, Kidričeva 2, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
627098, reg. št. 1512. gnz-72321
Oman Marko, Valvazorjeva 13, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 723912, izdala UE Radovljica.
gni-71988
Orlač Ivan, Železnikova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
6551, reg. št. 582, izdala UE Maribor.
m-2172
Paradžik Vanja, Gornji trg 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613801, reg. št. 46456, izdala UE Ljubljana. gnk-72211
Pečnik Anže, Pečarjeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1504186, reg. št. 220041, izdala UE
Ljubljana. gnj-72187
Pečnik Sašo, Mlinska cesta 1/d, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 35715, izdala UE Ptuj. gnb-72370
Perše Marjetka, Cerov log 54, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36175, izdala UE Novo mesto.
gnb-71899
Pirnat Polonca, Krakovska 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068893, reg. št. 24443, izdala UE Domžale. gnm-72459
Piškur Neža, Ul. bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2001.
gns-72128
Plestenjak Janez, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1134309, reg. št. 214391, izdala
UE Ljubljana. gnc-72344
Ploj Jožica, Varda 24, Jurovski Dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
761752, reg. št. 5915, izdala UE Lenart.
m-2197
Plut Urška, Puhova ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189283, reg. št. 196815, izdala UE
Ljubljana. gns-71957
Pogorelnik Mojca, Zg. Žerjavci 33, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGHF, št. S 1466936, reg. št. 6488.
m-2198
Pokorni Anica, Gačnik 3, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 879382, reg. št. 8872, izdala UE Pesnica. m-2202
Polič David, Šentiljska 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1128282, reg. št. 106942, izdala UE Maribor. m-2219
Pototschnig Darja, Trubarjeva ulica 7,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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Juračić Renato, Trška cesta 76, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 17393, izdala UE Šmarje. gnv-72250
Jurca Melita, Varda 5, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 39579, izdala UE
Nova Gorica. gnz-71921
Kajdič Franc, Moščanci 63, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 13461.
gnq-72155
Kavčič Branko, Poljubinj 17, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 936044, izdala
UE Tolmin. gnx-72273
Kavčič Urban Jaka, Vrhovčeva ulica
6/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370040, reg. št. 197354,
izdala UE Ljubljana. gnh-72389
Kikelj Alojzij, Pod gozdom IV/22, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 415679, reg. št. 2788, izdala UE Grosuplje. gnk-72361
Kolar Zdravko, Stari grad 38, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 18365, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-72170
Korman Dragica, Markovičeva 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674105, reg. št. 101599, izdala UE Maribor. m-2157
Kosec Gabrovšek Saša, Kidričeva 31,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615391, reg. št. 28090, izdala UE Domžale. gnq-72180
Kosmač Rebeka, Bevkova 2, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1305991,
izdala
UE
Ajdovščina.
gnm-72113
Kosovel Miha, Gortanova ulica 28, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 41577, izdala UE Nova Gorica.
gnu-72076
Košuta Marko, Šempas 18/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 42717, izdala UE Nova Gorica. gnv-71900
Kozlovič Danjel, Truške 1/a, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 26541,
izdala UE Koper. gny-71872
Krasnići Beke, Metava 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176880, reg. št. 87683, izdala UE Maribor. m-2189
Krašček Roman, Hum 14, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1109,
izdala UE Nova Gorica. gnb-72070
Krepfl Davor, Dimičeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211516, reg. št. 220727, izdala UE
Ljubljana. gnw-72299
Kropovšek Marija, Bočna 25, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 149, izdala UE Mozirje. gnu-71976
Kunšek Terezija, Zabukovje 51, Zabukovje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
200516, reg. št. 8929. gnh-72118
Kužnik Tatjana, Ulica Slavka Gruma 90,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30380, izdala UE Novo mesto.
gny-72272
Lapanja Simon, Slap ob Idrijci 37/i,
Slap ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
936033, izdala UE Tolmin. gnc-72169
Lautar Franc, Mahovnik 88, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10494, izdala UE Kočevje. gns-72178
Lesjak Janez, Krambergerjeva 10, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
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št. 7198, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-72190
Prebil Maja, Mokrice 14, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14998, izdala UE Vrhnika. gnt-72502
Prinčič Kristijan, Senčna pot 83, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8368, izdala UE Piran.
gnc-72269
Rajaković Aleksandra, Gradišče 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15156, izdala UE Vrhnika. gnl-72335
Rajh Lidija, Močna 41/b, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 719617, reg. št. 89879.
m-2177
Rajnar Jože, Apače 90, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4862,
izdala UE Gornja Radgona. gnb-72274
Rakuša Anže, Ižanska cesta 69/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1096599, reg. št. 213532, izdala UE
Ljubljana. gnc-72069
Raspor Gregor, Ulica Ivana Kosovela
17, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1067317, reg. št. 12345,
izdala UE Ajdovščina. gnm-72484
Recek Herman, Matjaševci 17, Kuzma,
vozniško dovoljenje, reg. št. 27619.
gns-72153
Regina Zdenka, Krožna pot 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44253, reg. št. 10240, izdala UE Ljubljana. gnu-72251
Repnik Tomaž, Gradišče 44, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15772, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-72072
Rojs Milan, Benedikt v Slovenskih goricah 127, Lenart v Slov.goricah, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1530125,
reg. št. 12250. m-2175
Rotter Marko, Vošnjakova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 141354, reg. št. 10009, izdala UE Ljubljana. gnt-72477
Rovanšek Marinka, Adamičeva cesta
1/b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1001101, reg. št. 123013,
izdala UE Ljubljana. gni-71938
Rusanov Dejan, Ul. XXX divizije 20, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 187909, izdala UE Ljubljana. gnd-71918
Sadar Alojzija, Sušica 7, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
583960, reg. št. 8893, izdala UE Grosuplje. gng-72119
Sever Janez, Mladinska 26, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33362.
gnb-71924
Sivčević Sanel, Jelovška 16, Bohinjska
Bela, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 820334, reg. št. 23148. gnx-72373
Skrinjar Janez, Selo 76, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 308388, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-72384
Skrt Gregor, Podsabotin 53/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45187, izdala UE Nova Gorica.
gni-72463
Sladič Žiga, Kasaze 102/b, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001158527, izdala UE Žalec. gnp-72231
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Smodiš Tomaž, Cankova 34, Cankova,
vozniško dovoljenje, reg. št. 30706.
gnd-72168
Steiner Franc, Proseniška 64, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9696, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-72472
Sterle Janez, Seča 104, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5844, izdala UE Piran. gne-72242
Storjak Siniša, Gozdna ulica 1, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 20361, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnp-72356
Šala Sanja, Proletarskih brigad 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912209, reg. št. 71200, izdala UE Maribor. m-2163
Šebok Tomaž, Domanjševci 72, Križevci, vozniško dovoljenje, reg. št. 24109.
gnl-71910
Šeško Milan, Gregorčičeva 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911938, reg. št. 6199. m-2224
Šeško Zdenka, Kasaze 89, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903808, izdala UE Žalec. gnc-72444
Škofic Borut, Ulica Lojzeta Hrovata 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155443, reg. št. 40359, izdala UE Kranj.
gnx-72073
Šrimpf Rajko, Jerebova 25, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 669517, reg. št. 44541, izdala UE Maribor. m-2171
Šuln Primož, Jerebova 20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 392719, izdala UE Novo mesto.
gni-72163
Teran Viktor, Pokoše 11, Pragersko,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. 16538, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-72371
Tivadar Emil, Mostje 64, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7009, izdala UE Lendava. gnz-71975
Tokalić Bare, Slivje 36, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 17412, izdala UE Sežana. gnz-72271
Tokić Svjetlana, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 295063, reg. št. 172896, izdala UE
Ljubljana. gnc-72494
Tomić Zoran, Kolonija 1. maja 32, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 220724,
izdala
UE
Ljubljana.
gne-72442
Topolovec Branko, Sladki Vrh 8, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471508, reg. št. 11568, izdala UE Pesnica. m-2185
Torej Elen, Majcigerjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
713965, reg. št. 97262. m-2228
Tratenšek Alojz, Parižlje 74, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
403405, izdala UE Žalec. gnj-71987
Trček Marjan, Drobtinška pot 5, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 392135, reg. št. 47121, izdala UE Ljubljana. gnn-71937
Trebše Bojan, Limbuška cesta 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379813, reg. št. 70517. m-2208
Trunkl Mateja, Jernej 35, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

reg. št. 8800, izdala UE Slovenske Konjice. gne-72167
Tržan Rado, Petkova ulica 69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147273, reg. št. 169573, izdala UE Ljubljana. gnh-72139
Tunjić Ivica, Beblerjeva 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 27997. gnd-71893
Urbanc Julija, Zadrečka cesta 19, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 5854, izdala UE Mozirje. gni-72438
Vališer Leonida, Janževa gora 14/d,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 2305, izdala UE Ruše.
m-2162
Vasić Milenko, Celovška 287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410883, reg. št. 190718, izdala UE Ljubljana. gnl-72360
Veber Borut, Pongrac 45/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001131087, izdala UE Žalec. gny-71972
Vengust Dušan, Trnovlje pri Celju, Ločje 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 22499. gnq-71905
Verbnik Rozalija, Prušnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024559, reg. št. 205631, izdala
UE Ljubljana. gnb-72120
Vezjak Aleš, Draža vas 14/b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10113. gnw-72224
Vidrih Matjaž, Zapuže 108, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
690929, reg. št. 13892, izdala UE Ajdovščina. gnb-72074
Vilfan Matjaž, Ješetova 29, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1347482, reg. št. 39523, izdala UE Kranj.
gne-72267
Vodlan Blaž, Suhadole 21, Komenda,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCGH,
št. 19928, izdala UE Kamnik. gno-72282
Vodušek Boštjan, Rdeči breg -del 3,
Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1218849, reg.
št. 8623, izdala UE Ruše. m-2195
Vravnik Luka, Pot ob Homšnici 25, Slovenj Gradec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 62/2001.
gnu-71926
Vuga Helena, Ulica XXX. divizije 13/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 33293, izdala UE Nova Gorica.
gnl-72110
Vuzem Aleksander, Zg. Voličina 107,
Voličina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5410, izdala UE Lenart. m-2164
Wernig Bojan, Žabnica 44, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 613945, reg. št. 128559, izdala UE
Ljubljana. gnk-72411
Zadravec Mitja, Romanja vas 23, Straža, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 36629, izdala UE Novo mesto.
gny-71897
Zakeršnik Maša, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189177, reg. št. 216115,
izdala UE Ljubljana. gnt-71952
Zemljič Tomaž, Morje 148, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278368, reg. št. 106255. m-2205
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Podbregar Mitja, Slamnikarska ulica 4,
Mengeš, zavarovalno polico, št. 0845101,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnx-72298
Sokolić Tomo, Potrčeva cesta 44, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 278754, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-72468
Toplak Jožef, Orešje 36, Ptuj, zavarovalno polico, št. 1710367. m-2165
Vrečko Petek, Šentovec 2, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 375393.
gnp-71906
Wernig Bojan, Žabnica 44, Notranje Gorice, zavarovalno polico, št. 0820418, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-72412
ŽE SPET d.o.o., Rošpoh del 135/a,
Kamnica, zavarovalno polico, št. AO
305516, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnb-72474

Srednje poklicne in strokone šole v Ljubljani, izdano leta 1975, izdano na ime Miklič Zdenka. gnv-72400
Deari Samir, Glinškova ploščad 8, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ 1. do 5.
razreda OŠ Danile Kumar v Ljubljani, izdano leta 1995 do 2000. gnd-72493
Dobočnik Davorin, Planina 46, Zreče,
indeks, št. 93498350, izdala Tehniška fakulteta v Mariboru. m-2217
Dolenc Dušan, Ulica Ivana Pengova 12,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
PKUGŠ Domžale, izdano leta 1978/79.
gnr-72304
Donev Đorđe, Rusjanov trg 4, Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnj-72166
Erić Goran, Tomačevo 24/c, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Janko Kesrtnik
Brdo Lukovica, izdano leta 1991.
gnv-72450
Erić Zoran, Tomačevo 24/c, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Janko Kestnik Brdo Lukovica, izdano leta 1992.
gnb-72449
Ernestl Anica, Suhadol 9/a, Zidani
Most, spričevalo 1, 2. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Poklicne administrativne šole, izdano leta 1979 in 1980.
gns-72428
Fajdiga Uroš, Slavka Gruma 16, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 1998.
gnr-72379
Felbar Simon, Filovci 126, Bogojina,
zaključno spričevalo SSTŠ Murska Sobota, izdano leta 1995. gny-72376
Ferlič Zlatko, Poljanska cesta 24/a, Rače, spričevalo o končani OŠ Rače, izdano
leta 1997. m-2194
Fridrih Branka, Zlogona vas 4, Oplotnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
prometne šole Maribor, št. 5/2000.
gnn-72258
Gajser Matej, Kočice 4, Žetale, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 1999. m-2179
Gomboc Aleš, Potrčeva ulica 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste,, št. 69, izdano 27. 8. 1992
v Ljubljani. gnq-72280
Goričan Helena, Gabernik 78, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta 1998. m-2158
Grabner Jože, Kavče 42/f, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Boris Kidrič Celje, št. 5245, izdano
27. 8. 1974. gnk-71986
Grabner Tanja, Kavče 42/f, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka, št. R/3524, izdano 18. 6.
1999. gnl-71985
Hasanagić Smail, Videm 6/d, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za miličnike, št. 315/6, izdano leta
1981. gnq-72455
Horvat Adriana, Razlagova 18/a, Murska Sobota, spričevalo 8. razreda OŠ I.
Murska Sobota. gnp-72081
Horvat Darjan, Nova pot 42, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Srednje
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Zore Erna, Dolinska pot 17/a, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 7325, izdala UE Koper.
gnk-72461
Zubonja Mijo, Archinetova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524666, reg. št. 47139, izdala UE Ljubljana. gno-72132
Zupanec Zdenka, Podjavorškova ulica
7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 48925. gnv-72325
Žganjar Jože, Panovci 12, Križevci, vozniško dovoljenje, št. 1599. gnv-72275

Zavarovalne police
Božič Jadran, Morova 2, Izola - Isola,
zavarovalno
polico,
št. 0871855.
gnp-72381
Dečman Mateja, Ulica Simona Jenka
13,
Domžale,
zavarovalno
polico,
št. 00101380967, izdala zavarovalnica
Adriatic. gnp-72481
Fatimić Slađana, Podlubnik 152, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 460919.
gny-71922
Fojkar Špela, Ulica bratov Učakar 120,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 00101388512, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnb-72195
Galinec Jure, Glavni trg 58, Muta, zavarovalno polico, št. 285084, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-71868
Grošelj Jure, Mestni trg 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101379632, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnn-71958
Hudohmet Janez, Ulica Manice Komanove 15, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 433243, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-72479
Jakolič Jožica, Zikova 8, Kamnik, zavarovalno polico, št. 340170, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-72219
Kavčnik Gašper, Pot v Jele 20, Borovnica, zavarovalno polico, št. 0961604 - kuponi, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnz-72471
Kobal Ivan, Stražunska ulica 7, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 432762,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-72088
Lipovec Martin, Veliki Ločnik 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101375728, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-72446
LOBY D.O.O., Petrovčeva 13, Domžale, zavarovalno polico, št. 2006635 - kuponi k zavarovalni polici, izdala zavarovalnica Maribor d.d. gnl-71935
Lovrec Franc, Štajngrova 8, Benedikt,
zavarovalno
polico,
št. 380275.
gnd-72193
Mandelj Suzana, Sava 62, Sava, zavarovalno polico, št. 411853, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-72476
Piljić Ilija, Ul. Moša Pijade 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 00101365200, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-72154
Pintar Gregor, Tržaška cesta 300, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 709098, izdala zavarovalnica Tilia. gnk-72136

Spričevala
Antolič Mateja, Železnikova 29, Maribor, indeks, št. 61175857, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-2218
Baručić Ferid, Kalesija, BIH, spričevalo
o končani šoli za poklic voznik, izdala Poklicna šola za voznike Ježica, št.
VE/80/81D. gnu-72351
Berišaj Lidija, Podšmihel 22, Laško, diplomo št. U-20, izdana 25. 6. 1986.
gnb-72245
Bernard Luka, Brilejeva 2, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 1997, 1999 in
2001. gnu-72126
Bernard Luka, Brilejeva 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc
v Ljubljani, izdano leta 1996. gnv-72125
Bezovšek Bogdan, Luže 68, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za usposabljanje gostinskih poklicev, izdano leta
1977. gnm-72134
Bolha Teodora, Stara slovenska ulica
14, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na ime Skubic Teodora.
gnl-72210
Brbre Oto, Križni vrh 57, Laporje, indeks, izdala SERŠ. m-2159
Brence Damijan, Partizanska 45, Slovenska Bistrica, zaključno spričebalo SŠGT
Maribor, izdano leta 1990. m-2201
Cajhen Frančiška, Pionirska cesta 3,
Brezovica pri Ljubljani, diplomo Pedagoške
akademije v Ljubljani, izdana leta 1967, na
ime Permoser Frančiška. gnx-71902
Colnarič Simon, Apače 169, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo o končani
OŠ Borisa Kidriča Kidričevo. gnm-71909
Cugmas Jasmina, Dobrava 4/a, Slovenske Konjice, letno spričevalo 4. letnika
Srednje trgovske šole Maribor. gnh-72264
Čanič Mirela, Šalek 86, Velenje, indeks,
št. 11130120170, izdala Poslovna komercialna šola v Celju - Višja strokovna šola.
gns-72103
Čavničar Peter, Trg svobode 25, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1998.
m-2193
Češnovar Zdenka, Roje pri Trebelnem
7, Trebelno, spričevalo o zaključnem izpitu
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šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 2001. gnj-72487
Horvat Roman, Prožinska vas 57/c,
Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1980. gnm-72109
Hren Irena, Zaloška cesta 92/b, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1982. gny-72197
Hudales Brigita, Lokovica 74/a, Šoštanj, indeks, št. 43625, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gny-72247
Hvala Plesničar Milenka, Voglarji 54, Trnovo pri Gorici, spričevalo o končani OŠ
Čepovan, izdano leta 1970. gnf-71891
Jakelj Melita, Pot na Gradič 2, Kobarid,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Idriji, izdano leta 1980 in
1982. gnw-71974
Jelenc Marjan, Dražgoše 20, Železniki,
diplomo
SKCPŠ
Škofja
Loka,
št. 233/KS-86, izdana 25. 6. 1986.
gni-72338
Jugovic Srečko, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, diplomo Srednje elektro šole v
Ljubljani, št. 1004, izdana 24. 6. 1988.
gns-72253
Juh Borut, Čečovje 22/b, Ravne na Koroškem, končno spričevalo dveletne Srednje kovinarske šole v Ravnah na Koroškem,
izdano leta 1999. gnk-72436
Jurič Barbara, Beričevo 32, Ljubljana,
indeks, št. 18010839, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gno-72457
Juvan Lojze, Otiški vrh 92, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo , št. 2644, izdano
leta 7. 11. 2001. gnx-72098
Kelemina Barbara, Brestrniška 56, Bresternica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1994 - 1997. m-2174
Klančnik Lidija, Cesta na Roglo 17/c,
Zreče, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Boris Kidrič Celje, poklic frizer, izdano leta 1991/92 in 1992/93. gnl-72085
Klenovšek Sabina, Globoko 7, Rimske
Toplice, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Celje, smer trgovec-prodajalec, izdano leta 1998/99. gnr-72079
Kljajić Angela, Hrvatinova 7, Ankaran Ankarano, spričevalo o končani OŠ Dr.
Aleš Bebler, izdano leta 1989/90.
gnl-72260
Kolenc Dejan, Trg Dušana Kvedra 1,
Maribor, indeks, št. 61099854, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-2216
Kompara Vesna, Dekani 197, Dekani,
spričevalo 2. letnika SEPŠ Koper, izdano
na ime Crljen Vesna. gno-72257
Krajnc Elizabeta, Lahonci 129, Ivanjkovci, spričevalo o zaključnem izpitu SCTPU
Murska Sobota, izdano leta 1985.
gni-72263
Kranjc Lilijana, Ig 352, Ig, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu za učiteljico razrednega pouka, izdal Komite za vzgojo in izobraževanje leta 1981. gnd-72218
Lokar Andrej, Via Bellosguardo 13, Trieste, Italija, indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gne-71942
Marinšek Jaka, Dovje 98/b, Mojstrana,
indeks, št. 71940326, izdala Biotehniška
fakulteta v Ljubljani. gne-72467
Marjetič Tomaž, Štrit 10, Škocjan, spričevalo o zaključnem izpitu št. II/S-1597,
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izdal Šolski center Novo mesto, Poklicna
in tehniška strojna šola, dne 1. 9. 1999.
gnp-72256
Mehić Naim, Zavidoviči b.b., Zavodoviči, diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani - zidarstvo, izdana leta 1987.
gnn-72387
Mihevc Darko, Lom 24, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, poklic pečar, izdano leta
1972. gnf-72141
Miklavc Ivan, Zidanškova 18, Slovenska Bistrica, indeks, št. 93496871, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
m-2214
Milosavljević Vesna, Šercerjeva 20, Velenje, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec. gnr-72104
Mulalić Amir, Srobotnik pri Vel. Laščah
12, Velike Lašče, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1992. gnl-71885
Muškotevc David, Ločica ob Savinji
51/i, Polzela, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje trgovske šole Celje, smer trgovec, izdano leta 1999 in 2000. gng-71869
Našić Hazra, Vrstna ulica 7, Notranje
Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1998. gnf-72266
Nikolavčič Eva, Aljaževa 17, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za trgovinsko dejavnost Kranj, izdano leta 1990/91,
izdano na ime Zugwitz Eva. gnw-72249
Nikolič Vilma, Lepa cesta 38, Portorož
- Portorose, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole v Kopru, izdano leta
1977, izdano na ime Čendak Vilma.
gng-71990
Oblak Edvard, Griže 46, Griže, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne
in strokovne šole Bežigrad, poklic avtoelektričar, izdano leta 1964. gnu-72080
Obrovac Tomislav, Jakčeva ulica 38,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Edvarda Kardelja v Logatcu ( Tabor ), izdano leta
1980. gnr-72179
Orož Slavko, Klinetova 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCBP v Mariboru, izdano leta 1975. m-2191
Ozimek Anton, Štembalova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra tiska in papirja, izdano leta 1973. gnw-72424
Peterca Andreja, Studenec 9/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Edvard Kardelj, izdano leta 1985, izdano na ime Žibert Andreja. gnt-72202
Pirker Ljubinka, Gorenjska cesta 61,
Ribnica, spričevalo o končani osnovni šoli,
izdala Delavska univerza v Kranju leta 1970
na ime Repac Ljubinka. gni-72063
Pivk Zinka, Predgriže 29, Črni vrh nad
Idrijo, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Vena Pilon v Ajdovščin - tekstilni
konfekcionar, izdano leta 1992, izdano na
ime Žgavec Zinka. gny-72176
Podlipnik Katja, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta
1994. gni-72188
Podržan Klaudija, Srednji Dolič 11, Mislinja, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem.
gnh-72393

Pozvek Mojca, Veščica 60/a, Murska
Sobota, indeks, št. 61191133, Pedagoška fakulteta Maribor. m-2170
Praprotnik Boštjan, Kovorska cesta 15,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1992. gnv-72175
Prejac Bojan, Ljubljanska 257a, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehanične šole v Mariboru, izdano leta
1971. m-2207
Pristovnik Maja, Ulica Štauhovih 39,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Tone
Čufar, izdano leta 1997. m-2206
Pučnik Simon, Liptovska 6, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1995.
m-2166
Rakar Primož, Cestana Brdo 13, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
2000. gnn-72183
Reibenschuh Anton, Metava 40/a, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehanske šole Maribor, izdano leta 1971.
m-2183
Retelj Franc, Markljeva ulica 15, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1976 in 1977.
gnm-72259
Samardžija Zvonimir, Krpanova 8, Izola
- Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole Koper, izdano leta 1979.
gnt-71927
Savković Dalibor, Skojevska 4, Ljubljana, spričevalo 1. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1997.
gns-72478
Segulin Oskar, Hrvatini 144, Ankaran Ankarano, spričevalo Srednje ekonomske
in družboslovne šole Koper, št. 34I/ 167.
gng-71894
Sledič Sonja, Arbajterjeva 10, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Grajena, izdano leta
1979, izdano na ime Tetičković Sonja.
gni-71888
Stermecki Valerija, Vitna vas 8, Bizeljsko, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC
PTT, št. 77/96. gns-72378
Stibilj Marija, Ustje 69, Ajdovščina, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne frizerske
šole, izdano leta 1970 in 1971. gnj-72262
Strajnar Robert, Turkova ulica 13, Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠ Krško, izdano leta 1999/2000.
gnn-72083
Strnad Velimir, Popovičeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno spričevalo VII gimnazije Vič, izdano
leta 1968 in 1969. gnl-71960
Šinigoj Anja, Črniče 62/a, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje šole Veno
Pilon v Ajdovščini, izdano leta 1998.
gnm-72209
Šinigoj Dejan, Gredišče 5/b, Dornberk,
spričevalo o končani OŠ Dornberk, izdano
leta 1997. gng-71940
Šlebič Aleš, Hotiza 204, Črenšovci, indeks, št. 93484389, izdala FERI Maribor.
m-2227
Talić Meho, Gorica 61, Sanski most,
BIH, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
železniške šole v Mariboru, izdano leta
1977/78 in 1978/79. m-2182
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izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-71901
Bosančič Margita, Cerina 13/d, Brežice, delovno knjižico. gnf-71916
Brence Rok, Dolenja vas 119/a, Cerknica, vozno karto, št. 001 0113, izdal Integral Notranjska d.o.o., relacija Cerknica
- Ljubljana. gnc-72294
Brišnik Igor, Olimje 82, Podčetrtek, delovno knjižico. gnw-72399
Burgar Milan, Sp. Brnik 91, Cerklje na
Gorenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1047565.
gnl-72160
Čebular Borut, Obrtna 34, Izola - Isola,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1053519. gnp-72156
Fabjan Bogdan, Budanje 3/e, Vipava,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1002854. gnk-72261
Fajfar Darja, Roje 3, Mirna, študentsko
izkaznico, št. 30011199, izdala FKKT.
gnp-71931
Fefer Nina, Kurirska pot 25, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gni-71867
Figar Simon, Turjaško naselje 13, Kočevje,
študentsko
izkaznico,
št. 20950039, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gng-72065
Francelj Andrejka, Zgornja Slivnica 4,
Grosuplje, preklic delovne njižice, objavljen v Ur. l. RS, št. 80/2001. gnd-72418
Frantar Zdenka, Finžgarjeva 3, Kranj,
delovno knjižico. gnh-71914
Galinec Dejan, Ljubljanska cesta 64,
Rače, delovno knjižico, št. 17925.
m-2204
Grbec Peter, Sv. Peter 142, Sečovlje Sicciole,
študentsko
izkaznico,
št. 18990948, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnf-71941
Grmić Valent, Cesta dveh cesarjev 309,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-72385
Horvat Fredi, Kočno 1/a, Laporje, delovno knjižico št. 5235, izdana leta 1992 v
Slovenski Bistrici. m-2225
Jazbinšek Miran, Šavna peč 20, Hrastnik, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1054497. gnx-71923
Jonuzi Tahir, Taborska 2, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 10304/87 v Mariboru. m-2190
Kaltak Emsud, Cesta Maršala Tita 71,
Jesenice, delovno knjižico. gnw-72374
KAM-BUS Družba za prevoz potnikov,
turizem in vzdrževanje vozil d.d., Maistrova
ulica
18,
Kamnik,
licenco
št. 0001022/18, izdala GZS dne 17. 11.
1997 za vozilo TAM 260a 119TK z reg.
oznako LJ KAM 814. gnq-71880
Kapun Roman, Zg. Kungota 20, Zgornja Kungota, delovno knjižico št. 5033.
m-2187
Kebe Andreja, Dolenje Jezero 20, Cerknica, vozno karto, št. 001 0062, izdal Integral Notranjska d.o.o., relacija Cerknica
- Ljubljana - Cerknica. gnq-72355
Kodrič Bruno s.p., Zidfas, splošno gradbeništvo, Ulica bratov Babnik 93, Ljubljana,
overjen
izvod
licence
št. 010010/18912/01-MJ37/2001 za
vozilo z reg. oznako LJ Z6-54D, izdala
OZS. gnh-72314

Kordež Tanja, Jamnik 7, Zgornja Besnica, ovitek za maturitetno spričevalo, izdala
Ekonomska gimnazija Kranj, leta 2001.
gno-72207
Kramar Sonja, Začret 63, Škofja vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1050272. gnh-72439
Križaj Jože, Celovška cesta 143, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-72254
Krnjajič Zdravko, Cesta revolucije 4, Jesenice, delovno knjižico. gng-72165
Kronaveter Benjamin, Dragučova 64,
Pernica, delovno knjižico, 10668/97. m2169
Kropivšek Olga, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
licenco
št. 000999/1148-ZR37/1997,
izdana
22. 9. 1997, za vozilo Mercedes-Benz
1844LS z reg. oznako LJ OK 04.
gni-71913
Krumpak Katja, Črna vas 135, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnp-72456
Lahovec Marjan, Strahinj 72, Naklo, delovno knjižico. gnv-72375
Linke Matej, Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-72425
Lipovac Ivica, Koroška cesta 13, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1049910. gno-72157
Lobe Nina, Adamičeva 15/a, Celje, študentsko izkaznico, št. 61172241. m-2196
Lovišček Aljoša, Zg. Duplek 12/a,
Spodnji Duplek, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 111776.
m-2167
Luckmann Erika, Erjavčeva cesta 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1042402.
gnr-72429
Markuš Ljubica, Mariborska cesta 8, Lenart v Slov.goricah, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1010845. m-2178
Marušić Ivan, Trg Rivoli 3, Kranj, delovno knjižico, izdano leta 1976 v Kranju.
gnt-72377
Matijašič Dean, Miklavčičeva 2, Koper Capodistria, delovno knjižico. gni-71892
Meden Marko, Dolenja vas 32, Cerknica, vozno karto, št. 01-041, izdal Integral
Notranjska. gnc-72469
Miheu Jure, Turiška vas 12, Šmartno
pri Slov.Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 93431971. m-2180
Minih Stanislav, Jablance 27, Zgornja
Korena, delovno knjižico, št. 8651/96.
m-2209
MURALES d.d., Kolodvorska ulica 3,
Ljutomer, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0300263 in A
0273008. gng-72440
Olovec Jure, Vrtnarija 12/b, Vrhnika,
delovno knjižico. gnp-72131
ORKAN d.o.o., Parmova 39, Ljubljana,
kopijo licence št. 0002499/84 za vozili
KIA z reg. oznako LJ L4-14A in DAEWOO
z reg. oznako LJ K4-99T. gnp-71881
Pajk Jure, Jakovica 10, Logatec, delovno knjižico. gni-72142
Pandžić Derviš, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-72173
Perc Jožef, Zg. Tinsko 37, Loka pri Žusmu, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0053794. gnt-71877
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Tošić Vračun Mojca, C.K.Z. 76, Krško,
spričevalo o končani OŠ Jurij Dalmatin Krško, izdano leta 1984. gnk-71890
Trošt Vesna, Slap 3/e, Vipava, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Postojna, gimnazija, izdano leta 1993/94.
gns-71928
Udovč Milan, Slepšek 1, Mokronog,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1982. gnq-72430
Varkaš Ivica, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole, izdano leta 1996/97. gnt-72352
Veble Samo, Ul. II prekomorske brigade 30, Koper - Capodistria, spričevalo 1.
letnika Srednje tehnične šole, izdano leta
1980. gng-71915
Zupanc Agata, Badovinčeva 20, Laško,
spričevalo o končani OŠ Primoža Trubarja
Laško, izdano leta 1976. gnf-72441
Zupančič Irena, Zgornja Draga 10, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1990, izdano na
ime Šteh Irena. gnh-72339
Žaler Srečko, Trstenjakova ulica 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ
Maribor, izdano leta 1964. m-2176
Žibert Boris, Pod Trančo 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesne poklicne šole, izdano leta 1973. gng-72490
Žibert Miran, Čanje 27/a, Blanca, indeks, izdala Srednja rudarska šola Zagorje
ob savi leto izdaje 1988. gnc-71919
Žižek Viktorija, Partizanska 16, Središče ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole v Mariboru, št. 30, izdano 24. 6. 1997. gnb-72320

Ostali preklici
Accetto Maja, Ob pristanu 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18970003, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnt-72177
Ajdovec Alojzij, Tončka Dežmana 10,
Kranj, delovno knjižico. gno-72082
Arnšek Anja, Mladinska ulica 28, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-72401
Arnuš Darko, Tibolci 13, Gorišnica, delovno knjižico, št. 35461. gnk-72161
Artnik Koštomaj Cvetka, Opekarniška
cesta 12/d, Celje, delovno knjižico.
gnk-71886
Avtoservis Škafar Janez s.p., Bratonci
94, Beltinci, preklicuje potrdili za registracijo uvoženih avtomobilov, in sicer za: Megane AIR 1,6 16V, št. šasije:
VF1BA0D0525758549 in Kangoo 4x4 1,6
16V, št. šasije: VF1KCAPA825670604.
Ob-58774
Bajc Mateja, Smelijevo naselje 64, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico,
št. 20960011, izdala Pravna fakulteta.
gnj-72337
Bajec Alenka, Smrekarjeva 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 28010190,
izdala FMF, oddelek za fiziko. gnr-72279
Basle Florjan, Ponikva 65, Žalec, študentsko izkaznico, št. 81490961. m-2173
Berčon Maja, Jelša 10, Šmartno pri Litiji, študentsko izkaznico, št. 01000075,
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Petrović Nada, Zadružni trg 14, Ptuj,
delovno knjižico. gnh-71889
Plestenjak Janez, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41970058, izdala Medicinska fakulteta. gnz-72346
Pulko Irena, Dobrina 41, Žetale, študentsko izkaznico, št. 93464434. m-2184
Purkat Urban, Ljubljanska 68, Šmarje-SAP,
študentsko
izkaznico,
št. 64980131, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gns-72278
Rajaković Aleksandra, Gradišče 16, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico,
št. 124975. gnk-72336
Ravnjak Ivan, Ulica Kirbiševih 55, Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-2211
Slavič Marko, Bizoviška cesta 32, Ljubljana, delovno knjižico. gny-72372
Sušnik Jasmina, Kozana 37, Dobrovo v
Brdih, študentsko izkaznico, št. 27221, izdala Visoka upravna šola. gni-72488
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Šala Martin, Poljska cesta 12/a, Domžale, študentsko izkaznico, št. 30010401,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gnv-71925
ŠEŠKO d.o.o., Ključavničarstvo in kovaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 129940. gns-71878
Šuster Sonja, Zg. Tinsko 15/a, Loka
pri Žusmu, delovno knjižico. gnd-72243
Teraš Benjamin, Planinska cesta 22,
Sevnica,
študentsko
izkaznico,
št. 22041500, izdala Fakulteta za šport.
gnh-72214
Topolovec Aleš, Zg. Gradišče 27/a,
Zgornja Velka, delovno knjižico, št. 1779.
m-2160
Tramte Rosanda, Dobrava pri Škocjanu
50, Škocjan, delovno knjižico, izdana leta
1997, na ime Bučan. gne-71917
U.L. KLUB LIBELIČE, Klub alternativnih
letalcev, Libeliče 18, Libeliče, dovoljenje

za letenje št. 105 za ultra lahko motorno
letalo znamke Storch, reg. oznaka S5-PAB.
gnq-72334
Umer Eminijo, Oktoberske revolucije 2,
Izola - Isola, delovno knjižico. gnt-72077
Varmuž Stanislava, Jadranska cesta
61/b, Ankaran - Ankarano, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1030221. gnu-72151
Vučajnk Robert, Bevkova ulica 2, Brežice, ECL št. K4-63653/15. 10. 2001, izdala Carinarnica Ljubljana. gnn-71933
Zamrnik Moličnik Jožica, Krnica 39, Luče, delovno knjižico reg. št. 3724, ser.
št. 763397, izdala UE Mozirje, dne
12. 8. 1964. gnd-72318
Žefran Silva, Šmarska cesta 96, Škofljica, preklic delovne knjižice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 80/2001. gnj-72416
Žumer Kristina, Finžarjeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30010904, izdala FKKT. gnr-72404
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