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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

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 378-02
Ob-69246
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: nakup materialov:
1. srčni spodbujevalniki,
2. mehanične zaklopke in grafti z
vgrajenimi zaklopkami,
3. elektrode.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj/junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana; faks 01/542-79-75.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Klinični center Ljubljana

Zavrnitev vseh ponudb
Ob-69199
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo tiskovin
- obrazcev, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 25 z dne 22. 3. 2002, Ob-66026, naročnik Slovenske železnice d.d. na podlagi
77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00 in 102/00) objavlja naslednji
sklep:
V postopku javnega naročanja, katerega
predmet je nabava tiskovin - obrazcev se
zavrnejo vse ponudbe ponudnikov, ki so
pravočasno prispele na razpis pod oznako
“Tiskovine-obrazci”.
Slovenske železnice d.d., Ljubljana
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-69108
V javnih razpisih za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, objavljenih v
Uradnem listu RS, št. 37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68132, Ob-68135, Ob-68138,
Ob-68140 in Ob-68141, se spremeni 8.a
točka, in sicer datum do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
oddati 3. junija 2002.
Spremeni se 9. točka, in sicer datum
odpiranja pondub: odpiranje bo dne 3. junija 2002.
Ure oddajanja in odpiranja ostanejo nespremenjene, oziroma so iste kot so bile že
objavljene.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Leto XII

Št. 33
Ob-68910
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 23 lahkih
dostavnih vozil na štirikolesni pogon, 6
osebni vozili do 75 KM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: po dispoziciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
sklenitve pogodbe.
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 delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun št.
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
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.
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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: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so čisti prihodki enaki ali
večji od trikratne vrednosti ponudbe, da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu ne presega 5% od skupnih prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije, da avtomobili izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve 31. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
A) cena: do 40 točk,
B) tehnične karakteristike: do 15 točk,
C) servisna mreža: do 20 točk,
D) varnost avtomobilov: do 20 točk,
E) dodatna oprema: do 8 točk in
F) garancijska doba: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-68912
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia, tel. +386-7-48 02 00, faks
+386-7-49 21 528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos orodja za rokovanje z NEK-ovimi izrabljenimi gorivnimi elementi + kot opcija: storitev rokovanja s petdesetimi kosi gorivnih elementov z pomočjo omenjenega
orodja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
1. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia – Uvozna nabava: Vesna
Deak, tel. +386-7-48 02 436.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia, Uvozna nabava, Vesna Deak.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 9. uri, v glavni sejini
sobi NEKa.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve je 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 31/2002
Ob-68919
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih v količini navedeni
v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po posameznih sklopih:
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVIII. sklop: osnovna živila,
XIX. sklop: olja in margarine.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno količino.
4. Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18, na treh lokacijah v kraju Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 8. 7.
2002 do 31. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu naročnika pri Ireni Mirtič, dodatne informacije pa pri Jelki Makše,
tel. 07/30-24-296.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu v višini 10.800 SIT (v katerem je že
vključen 20% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30421 – za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 10. 6. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila poslati na naslov: VVO
Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 6.
2002 ob 12. uri na naslovu: VVO Novo
mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu poudbe je 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, za katero se
upošteva kakovost in cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto
Št. 015/2002
Ob-68967
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: SV radijski oddajnik moči 15 kW za OC Murska
Sobota - 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: OC Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
120 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno doku-
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mentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, Komercialna služba (pri
Alenki Rome), faks 01/475-21-86, tel.
01/475-21-89.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 5. 2002
dalje, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 6.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036 slic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila(številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja; za ponudnike
iz tujine, ki bodo nakazali protivrednost v
EUR
pa
na
devizni
račun
št.
02923-0014269713, SWIFT: LJBASI2X,
pri Novi LB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 6. 2002
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: “Ne odpiraj- za razpis - Ponudba za
razpis št. 015/2002 - SV oddajnik Murska
Sobota”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
sobi - 5. nad., JZ RTV Slovenija Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v znesku 500.000 SIT in veljavna do
2. 9. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do podpisa pogodbe; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je julij
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena - 50 točk, tehnično upravljalske lastnosti - 22 točk, tehnična usposobljenost za upravljanje in servisiranje - 16
točk, garancija - 12 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 83-84 z
dne 26. 10. 2001, Ob-57114.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija
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Št. 402-04-7/2002
Ob-68976
Zap. št. 07/02 VV
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, faks
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup,
dobava, montaža in servisiranje črno-belih fotokopirnih strojev z zahtevano dodatno opremo za potrebe državnih organov, Upravnih enot in ostalih upravnih organov Republike Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina fotokopirnih strojev: najmanj
20 kopij/minuto brez dodatne opreme,
2. skupina fotokopirnih strojev: najmanj
20 kopij/minuto z dodatno opremo,
3. skupina fotokopirnih strojev: najmanj
40 kopij/minuto z dodatno opremo,
3a) skupina: najmanj 40 kopij/minuto z
možnostjo samodejne izbire A3 in/ali A4 in
dodatno opremo,
4. skupina: najmanj 60 kopij na minuto z
dodatno opremo.
4. Kraj dobave: različni kraji po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav - ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, številka
računa 50100-630-10014, model 28,
sklic 15202-7130007-01272002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 9.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del, bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
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 splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila - skupaj največ 23 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 308/02
Ob-69024
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/78-00-100, 03/78-00-110,
faks 03/78-00-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osnovna
sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) vozila, traktor,
B) računalniki in elektronska oprema,
C) ostala sredstva manjše vrednosti.
4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane, razen za skupino A) vozila, traktor. Za skupino
A) lahko ponudniki ponudijo največ tri variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek 1. 8.
2002, zaključek 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik, kontaktna oseba Magda Novak; dodatne informacije Albin Apotekar, inž.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks 03/78-00-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
3. 6. 2002, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo “osnovna sredstva“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2002 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni plačilni rok od datuma prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap.št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap.št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vse (100%) razpisane
vrste blaga iz skupine, za katero se prijavlja
na razpis,
10. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
11. da bo dostava fco Psihiatrična bolnišnica Vojnik oziroma DE Ravne pri Šoštanju
– razloženo in zmontirano,
12. da bo na zahtevo naročnika predložil vzorce blaga,
13. da je izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke“,
14. da je izdelal ponudbo za vozila iz
skupine A) po načelu “staro za novo“,
15. da je za skupino B) predložil izjavo o
seznanjenosti z razmerami na objektih,
16. da je za skupino B) predložil izjavo o
odgovornosti ponudnika v času izvajanja del,
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17. da ima bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT,
18. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
za skupino A):
– cena – 70 točk,
– ustreznost tehničnim zahtevam – 20
točk,
– garancijska doba 10 točk,
za skupini B) in C):
– najnižja skupna vrednost predračuna
za posamezno skupino.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
19,500.000 SIT, in sicer:
A) vozila, traktor 12,000.000 SIT,
B) računalniki, elektronska oprema
4,000.000 SIT,
C) ostala sredstva manjše vrednosti
3,500.000 SIT.
Prijaviti se je možno na posamezno skupino ali skupine. V primeru, da naročnik ne
pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe
neprimerne, bo nadaljeval z oddajo naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod točko 2.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik
Št. 414-05-17/99-1
Ob-69030
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidricevo.igor@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vgrajena
in pomična športna oprema za dvorano
pri osnovni šoli Cirkovce.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Cirkovce.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 16. 8. do
30. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tajništvo, Igor Premužič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
20. 5. 2002 do 7. 6. 2002 vsak delavnik
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na T.R.
01000-0100017074.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 6. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Kidričevo.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonom.
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: 28. 6. 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: 9. 5. 2002.
Občina Kidričevo
Št. 17123-04-308/41-02
Ob-69038
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ročni
elektronski alkotesti (z uporabniškim
usposabljanjem); 30 kosov.
Specifikacija blaga je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo blago, ki je predmet javnega razpisa ponuditi v celoti, oziroma ne
morejo ponuditi posameznih kosov iz celotnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo variantno ponudbo, ki pa mora ustrezati zahtevam v razpisni
dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni rok dobave: rok dobave je največ 60 dni po podpisu pogodbe, ki bo predvidoma 31. 8.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku
(naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28 171162401002-30804102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 12. 6.
2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-308/44-02
Ob-69039
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
tehničnega varovanja, in sicer:
– dobava in montaža opreme za sistem
protivlomnega varovanja objekta PU Nova
Gorica,
– dobava opreme za sistem protipožarnega varovanja objekta CO Gotenica,
– dobava in montaža opreme za sistem
televizije zaprtega kroga za objekt posebnega pomena,
– dobava in montaža opreme video nadzora objekta PP Ormož,
– dobava video opreme za vzdrževanje
objektov,
– dobava opreme za sisteme hišnih govorilnih in video-govorilnih naprav,
– dobava inštalacijskih signalnih kablov
za sisteme tehničnega varovanja,
– dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja objekta PP Ptuj,
– dobava in montaža opreme protipožarnega varovanja objekta PP Ptuj,
– dobava in montaža opreme video nadzora objekta PP Ptuj,
– dobava in montaža opreme video nadzora prostorov za pridržanje objekta PP Ptuj,
– dobava in montaža govorne in varnostne govorne naprave objekta PP Ptuj.
Specifikacija blaga in količine 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: naročilo se bo oddalo po sklopih, in
sicer:
Sklop 1: Dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Nova Gorica,
Sklop 2: Dobava opreme za sistem protipožarnega varovanja objekta CO Gotenica,
Sklop 3: Dobava in montaža opreme za
sistem televizije zaprtega kroga za objekt
posebnega pomena,
Sklop 4: Dobava in montaža opreme video nadzora objekta PP Ormož,
Sklop 5: Dobava video opreme za vzdrževanje objektov,
Sklop 6: Dobava opreme za sisteme hišnih govorilnih in video-govorilnih naprav,
Sklop 7: Dobava inštalacijskih signalnih
kablov za sisteme tehničnega varovanja,
Sklop 8: Dobava in montaža opreme protivlomnega varovanja objekta PP Ptuj,
Sklop 9: Dobava in montaža opreme protipožarnega varovanja objekta PP Ptuj,
Sklop 10: Dobava in montaža opreme
video nadzora objekta PP Ptuj,
Sklop 11: Dobava in montaža opreme
video nadzora prostorov za pridržanje objekta PP Ptuj,

Sklop 12: Dobava in montaža govorne in
varnostne govorne naprave objekta PP Ptuj.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 12) ali posamezne sklope v celoti.
Posameznih artiklov ali točk iz posameznega sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave, oziroma dobave in
montaže:
Sklop 1: PU Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica
Sklopi 2, 3, 5, 6, 7:Vodovodna 93, Ljubljana
Sklop 4: PU Maribor, PP Ormož, Vrazova ul. 2, Ormož
Sklopi 8, 9, 10, 11, 12: PP Ptuj (novogradnja).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 8. 2002, zaključek dobave oziroma dobave in montaže
pa za:
Sklop 1: do dne 30. 10. 2002,
Sklopa 2 in 3: do dne 30. 9. 2002,
Sklop 4: do dne 25. 11. 2002,
Sklopi 5, 6 in 7: 30 dni od podpisa
pogodbe,
Sklopi 8, 9, 10, 11 in 12: do dne 27. 9.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28
17116-2401002-30804402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 14. 6.
2002, najkasneje do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6.
2002, ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi oziroma dobavi in montaži
opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik, ki se prijavi za
sklope, za katere je predmet naročila, poleg dobave, tudi montaža opreme mora imeti
Licenco Zbornice za zasebno varovanje RS
za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja, na podlagi 8. in 20. člena Zakona o
zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom cena, garancijska doba in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-02-308/36-02
Ob-69040
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
informacijske opreme, in sicer:
– delovne postaje, osebni in prenosni
računalniki,
– strežniki,
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– omrežna oprema,
– tiskalniki,
– specialne delovne postaje,
– optični čitalci,
– CD zapisovalniki,
– UPS naprava.
Specifikacija blaga in količine 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:
naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
Sklop 1: delovne postaje, osebni in prenosni računalniki,
Sklop 2: strežniki,
Sklop 3: omrežna oprema,
Sklop 4: tiskalniki,
Sklop 5: specialne delovne postaje,
Sklop 6: skenerji,
Sklop 7: zapisovalniki,
Sklop 8: UPS naprava.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od
1 do 8) ali posamezne sklope v celoti. Posameznih artiklov ali točk iz posameznega
sklopa, ponudniki ne morejo ponuditi.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 25. 7. 2002, zaključek dobave pa 30 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803602.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 13. 6.
2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko

ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 6.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po dobavi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-03-308/39-02
Ob-69042
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks 01/472-5791.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prevozna
sredstva:
– kombinirano intervencijsko vozilo
večje (5+4), 9 kosov,
– kombinirano intervencijsko vozilo
manjše (4+2), 2 kosa,
– osebno specialno vozilo za prevoz
službenih psov – večje (3+3+6), 1 kos,
– priklopnik za prevoz 6 službenih
psov, 1 kos,
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– osebno specialno vozilo za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil
v cestnem prometu, 1 kos,
– civilno osebno vozilo od 1.400 do
1.600 ccm, 4 kosi,
– civilno osebno vozilo karavan od
1.400 do 1.600 ccm, 1 kos,
– kombinirano vozilo za prevoz oseb
(8+1), 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:
– sklop 1 - kombinirano intervencijsko
vozilo večje (5+4),
– sklop 2 - kombinirano intervencijsko
vozilo manjše (4+2),
– sklop 3 - osebno specialno vozilo za
prevoz službenih psov – večje (3+3+6),
– sklop 4 - priklopnik za prevoz 6 službenih psov,
– sklop 5 - osebno specialno vozilo za
izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu,
– sklop 6 - civilno osebno vozilo od
1.400 do 1.600 ccm,
– sklop 7 - civilno osebno vozilo karavan
od 1.400 do 1.600 ccm,
– sklop 8 - kombinirano vozilo za prevoz
oseb (8+1).
Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo
vseh prevoznih sredstev v celoti (sklopi od
1 do 8) ali za posamezne sklope v celoti.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
dobavni rok za prevozna sredstva iz sklopov
od 1 do 5 je 3 mesece, za prevozna sredstva iz sklopov od 6 do 8 pa 2 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
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50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2002,
najkasneje do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6.
2002, ob 12. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom cena, servisna pokritost po območjih Policijskih uprav, čas garancije in
finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-03-308/43-02
Ob-69044
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila zajema dobavo blaga

in izvedbo šolanja, in sicer: dobava 28
kompletov laserskih merilnikov hitrosti
ter izvedba servisno-tehničnega in uporabniškega šolanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponudniki morajo ponuditi blago v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne
ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 10. 8. 2002, predvideni
datum zaključka pa 10. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov,
navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
številka:
28 17116-2401002-30804302.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2002,
najkasneje do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 –
vložišče, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 6.
2002, ob 13. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudniki morajo kot finančno zavarovanje
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za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena,
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-06-308/42-02
Ob-69043
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: naprava
oziroma sistem za merjenje hitrosti v
prometu, ki deluje na dopplerskem principu z dodatno opremo in priborom ter
izvedba servisno-tehničnega usposabljanja.
Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne
ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti
tehnični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
trajanje oziroma rok dobave je 90 dni od
sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
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notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30804202.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 11. 6. 2002, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 6. 2002 ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 5. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-69046
1. Naročnik: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana, tel.
01/52-81-736, faks 01/52-82-024.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana - v računovodstvu šole vsak delovni dan od 10. do
12. ure, dodatna pojasnila in informacije pa
ponudniki dobijo pri Mileni Mirkov, tel.
01/52-81-736 vsak delovni dan od 10. do
12. ure oziroma v računovodstvu šole v
istem času.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvignejo v računovodstvu šole od 20. 5.
2002 dalje vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole št.
50103-603-46119.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1129 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Zalog, Cerutova 7, 1129
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo dvakrat
mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 8 točk,
– lastna proizvodnja: 4 točke,
– plačilni rok: 4 točke,
– kvaliteta izdelkov: 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik: 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa: 3 točke,
– celovitost opisa: 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika: 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Osnovna šola Zalog, Ljubljana
št. 432/02
Ob-69047
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-20-997, telefaks 01/23-29-179.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in zagon sistema za obešanje
tehnološke razsvetljave in scenografije
v snemalnem studiu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko nanašajo le na celoto.
4. Kraj dobave: Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dokončanja del: najkasneje do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana, tajništvo (Valerija Bižič), vse dodatne informacije je možno dobiti pri Vladimirju Peruničiču na tel. 01/23-20-997.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do pet dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR naročnika št. 50101-603-400348.
Razpisno dokumentacijo dvignete s predložitvijo potrdila o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 6. 2002 ob 12.15 v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film na Zrinjskega
9, soba 202/II, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po končani dobavi, montaži
in uspešnem zagonu sistema.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 9. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 6.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
FS Viba film Ljubljana
Št. 1643/02
Ob-69067
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
10.000 kom tonfrekvenčnih (MTK) spre-

jemnikov v obdobju 2002/2003 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:
ponudba mora obsegati vse razpisano blago, oziroma opremo, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče naročnika
Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1,
1231 Ljubljana-Črnuče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
razpisane opreme, ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe in s čimkrajšim dobavnim rokom, ki pa ne sme biti daljši od 30 dni od
posameznega naročila.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi: Nataša Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 10. 6. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. ure do 14.
ure.
(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.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 10. 6. 2002 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 09/02 –
Ponudba za dobavo tonfrekvenčnih (MTK)
sprejemnikov v obdobju 2002/2003 – Ne
odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 6.
2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti.
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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,
– 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% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),
– BON 1, BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P 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,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji,
– izjavo ponudnika o obveznostih po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij, zagotovitvi garancij in servisiranju,
– izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti kadrov, potrebnih za izvedbo naročila,
– dokazilo o zadostni tehnični opremljenosti ponudnika, potrebni za izvedbo naročila,
– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenjske dobe opreme,
– dokazilo o organizirani servisni službi
tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov v RS,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
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. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (83% delež),
– reference razpisane opreme (7%
delež),
– rok plačila (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 4. 6. 2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 10. 5. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-69075
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19 A,
2250 Ptuj, faks:02/779-06-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Potrčeva 19 A, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2002 do
junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 A, 2250
Ptuj, tajništvo - Vlasta Mršek, Sonja Drobnak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 2002
dalje, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2002 ob 9.30, Zdravstveni
dom Ptuj, Potrčeva 19 A, 2250 Ptuj, pisarna direktorice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 45
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila, 26. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Ob-69076
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19 A,
2250 Ptuj, faks:02/779 06 91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sanitetni
material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Potrčeva 19 A, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2002 do
junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19 A,
2250 Ptuj, tajništvo - Vlasta Mršek, Sonja
Drobnak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 2002
dalje, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 na žiro račun pri APP Podružnica Ptuj št.
52400-603-31322, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“ .
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19A, 2250 Ptuj, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2002 ob 9.30, Zdravstveni
dom Ptuj, Potrčeva 19 A, 2250 Ptuj, pisarna direktorice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 45
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila, 26. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. B5/02
Ob-69114
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme - specifikacija v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka 114, tel. 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača na žiro račun naročnika
številka 50103-601-23953 s pripisom JR
B5/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 6. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
dobavo računalniške opreme - JR B5/02”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 2002 ob
11. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje, na naslovu Snaga javno podjetje d.o.o.
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT na priloženem obrazcu kot
varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– dobavni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivanu Erklavcu, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko
ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom je 5 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Snaga javno podjetje d.o.o., Ljubljana

Št. 377-02
Ob-69117
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ultrazvočnega aparata za ambulanto za
bolezni ščitnice.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddajajo za celoto.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 9. 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 št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 19. 6. 2002.
(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 na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 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: 19. 6. 2002 ob 12. uri ; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7, pritličje predavalnica III.
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 16. 10. 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 15. 10. 2002. Predvideni datum odločitve v mesecu juliju 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena (80%), 2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila (10%), oprema omogoča pošiljanje bolnikovih podatkov iz informacijskega sistema (10%).
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 38
Ob-69120
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-23-02,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za pošto Šempas.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Šempas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek v 30
dneh od podpisa pogodbe.
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: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 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: poleg splošnih pogojev po 41.do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da so prihodki enaki ali
večji od petkratne ponudbene vrednosti,
da izkazana izguba ne presega 5% prihodkov, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002, predvideni datum odločitve 8. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 017163
Ob-69131
1. Naročnik: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
računalnik, 53 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Vodovodna 90, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
c. 90, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu
Vizjaku, tel. 01/58-08-334; pred dvigom
se je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
št. 50100-601-11581, ali na naši blagajni
na Vodovodni cesti 90 (od 8. do 13. ure).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 6. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2002 ob 8. uri, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po zaključku dobave.
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: 90 dni od datuma javnega odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
Št. 3/02
Ob-69147
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema, zajeta v dveh sklopih: I. pohištvena oprema za pisarniške in zdravstvene
prostore ter kovinske kartotečne omare, II.
pohištvena oprema za nove prostore zobozdravstva – prizidek specialistične dejavnosti.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v
celoti po posameznem sklopu – to je 100%
razpisane vrste blaga po I. sklopu in 100%
razpisane vrste blaga po II. sklopu. V prvem sklopu so zajeti: stoli, omare, pisalne
mize in pohištvo za pisarniške in zdravstvene prostore po skicah oziroma opisu ter
kovinske kartotečne omare. V drugem sklupu je zajeta pohištvena oprema za čakalnice, para prostore, garderobe, delavnice,
ekonomat – po tehnični specifikaciji oziroma opisu.
4. Kraj dobave: fco lokacije naročnika –
zmontirano (kvalitetni, kvantitetni in funcionalni prevzem).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: I. sklop: sukcesivna dobava v času od podpisa pogodbe do konca leta 2002, II. sklop: v drugi
polovici meseca avgusta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat. Razpisna dokumentacija bo izstavljena na podlagi predložitve pisnega potrdila o vplačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 5. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2001 ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi oziroma v izjavi naveden rok
plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posameznem sklopu,
– da zagotavlja dobavo fco lokacije naročnika – zmontirano (kvalitetni, kvantitetni
in funkcionalni prevzem),
– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi naveden rok plačila,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) v višini 10% od vrednosti sklenjenega posla.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
15. 9. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95%, plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 404-08-99/2002-1
Ob-69148
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izolirni
dihalni aparati:
– za leto 2002: 155 kosov,
– za leto 2003: 165 kosov,
– skupaj: 320 kosov.
Tehnični podatki in zahteve
1. Predmet javnega naročila: izolirni
dihalni aparati; skladno s tipizacijo izolirnih
dihalnih aparatov pri Gasilski zvezi Slovenije.
2. Področje in namen uporabe: izolirni
dihalni aparat je namenjen za zaščito dihalnih organov, oči in obraza gasilca.
3. Tehnične zahteve:
1. tlačna posoda za zrak:
– kompozitna tlačna posoda za zrak,
– volumen = 6,8 l,
– tlak = 300 barov,
– maksimalna teža: 6 kg;
2. izolirni dihalni aparat:
– nosilno ogrodje izolirnega dihalnega aparata z naramnicami in trebušnim pasom, možnost pritrditve dveh tlačnih posod
(širina bočno trebušnega pritrdilnega pasu
na hrbtu je minimalno 100 mm),
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– manometer (viden v temi, zaščiten
pred udarci),
– opozorilna naprava mora biti dobro
slišna (čim bližje ušesu),
– reducirni ventil (na visoko tlačnem delu ventila mora imeti vgrajen varnostni ventil);
3. maska: nadtlačna panoramska zaščitna maska mora imeti:
– vidni kot maske v pravokotni legi
glede na steno mora biti minimalno 30° zgoraj in minimalno 75° spodaj,
– priklop in izklop na pljučni avtomat
mora biti “hitri“;
4. pljučni avtomat:
– nadlačni sistem vhoda v dihalne organe,
– gibljivost dovodne cevi za zrak mora biti 360°,
– imeti mora možnost povečanja doziranja zraka;
5. dodatna oprema:
– možnost hitrega priključka za reševalno masko,
– reševalna maska z minimalno 2000
mm cevi in pljučnim regulatorjem – podtlačni sistem.
4. Varnostne zahteve:
– vgrajen varnostni ventil za visokotlačni
del IDA,
– posebno varovanje delovanja za signalno napravo,
– posebno varovanje delovanja za manometer.
5. Ostale zahteve:
1. proizvajalec/ponudnik:
– ISO standard o kvaliteti izdelovalca IDA,
– status zastopnika IDA v RS (priložiti
dokument, iz katerega bo razviden pogodbeni odnos zastopnika za prodajo ponujenih IDA);
2. certifikati o IDA:
– standard CE 0158 (priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju blaga),
– evropska norma 137 (priložiti poročilo proizvajalca o končnem testiranju
blaga);
3. tehnična dokumentacija:
– navodilo za uporabo v slovenskem
jeziku (priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje, popravila in remont, katalog rezervnih delov, vse v slovenskem jeziku),
– priložiti natančno tehnično dokumentacijo proizvajalca za ponujeno blago,
– ob ponudbi priložiti vzorec ponujenega tipa IDA,
– dobavljeno blago ne sme biti starejše od šestih mesecev od datuma izdelave
blaga;
4. servis/garancijski rok:
– servisna mreža; priložiti dokument,
iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik za
ponujeno blago zagotovljen servis (število
servisov, mobilni servis) in dobavo originalnih rezervnih delov, od proizvajalca predpisano opremo za servisiranje in od proizvajalca usposobljene serviserje,
– garancijski rok je najmanj 12 mesecev (potrebno je priložiti garancijsko izjavo
oziroma podpisan in potrjen garancijski list
proizvajalca);
5. usposabljanje:
– dobavitelj mora zagotavljati izobraževanje inštruktorjev in funkcionalno usposabljanje uporabnikov;

6. vzorec:
– vsak ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti svoj vzorec za predmet javnega
razpisa,
– izbranemu ponudniku bo vzorec vrnjen po kakovostnem prevzemu blaga, ostali
ponudniki pa vzorce prevzamejo v 15 dneh
od dneva pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila;
7. reference izdelka:
– reference izdelka v SLO – število
prodanih IDA ponujenega proizvajalca v
SLO: ponudnik mora priložiti potrdilo generalnega zastopnika za Slovenijo, ki izkazuje
število prodanih IDA za leta 1999, 2000 in
2001,
– reference izdelka v EU – število prodanih IDA ponujenega proizvajalca v EU:
ponudnik mora priložiti potrdilo proizvajalca, ki izkazuje število prodanih IDA za leta
1999, 2000 in 2001.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana – Roje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – april 2003 oziroma po ponudbi
7. (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.
Zahteve za razpisne dokumentacije:
kontaktni osebi Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48.
Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
(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 114/2002-ODP), na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik je sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
MORS 114/2002 ODP – izolirni dihalni
aparati“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2002 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
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Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
Ponudnik zagotavlja:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega žiro računa v preteklih 6
mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo v primeru sklenitve pogodbe
kot prevzemnik javnega naročila poravnal
obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov;
3. da bo priložil Potrdilo pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih;
4. da potrjuje zahtevano veljavnost ponudbe in rok plačila iz razpisne dokumentacije;
5. da ponujeno blago ustreza tehničnim
zahtevam naročnika;
6. da bo podpisal in žigosal ponudbo –
cene;
7. da bo podpisal, izpolnil in žigosal tabelo s podatki o izpolnjevanju zahtev naročnika ter priložil vsa zahtevana potrdila;
8. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe;
9. da je ponujen izdelek v skladu s tipizacijo izolirnih dihalnih aparatov pri Gasilski
zvezi Slovenije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe posla. Odločitev o sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) vrednost ponudbe – utež 0,45
Število točk

Kriterij

10

najnižja cena
najnižja cena x 10
1.00 – 9.99 -------------------------------------ponujena cena
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
b) garancijski rok – utež 0,10
Število točk

Kriterij

10

najdaljši garancijski rok
ponujen garancijski rok x 10
1.00 – 9.99 -----------------------------------------------------------------------najdaljši garancijski rok
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
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c) reference izdelka – utež 0,15
c.1) reference izdelka doma – utež 0,10
Število točk

Kriterij

10

največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca
v letih 1999, 2000, 2001 v SLO
ponujeno število IDA x 10
1.00 – 9.99 ---------------------------------------------------------------------največje število IDA
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
c.2) reference izdelka v EU – utež 0,05
Število točk

Kriterij

10

največje število prodanih IDA
ponujenega proizvajalca
v letih 1999, 2000, 2001 v EU
ponujeno število IDA x 10
1.00 – 9.99 ----------------------------------------------------------------največje število IDA
Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
d) servisiranje – utež 0,30
Število točk

Kriterij

10
7
3
2
1

3 ali več servisov in mobilni servis
3 ali več servisov
do 3 servisi in mobilni servis
mobilni servis
do 3 servisi

Pridobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in tako dobi oceno za merilo.
Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral najugodnejšega ponudnika ob
izpolnjevanju pogojev iz 41. in 43. člena
ZJN-1, posebnih pogojev, tehničnih podatkov in zahtev naročnika ter na podlagi največjega skupnega števila doseženih točk
skladno z navedenimi ocenjevalnimi kriteriji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2
Ob-69153
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
56, 8270 Krško, tel. 07/488-02-00, faks
07/492-20-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: urgentno
vozilo - visoka verzija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek dobave
20. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, tajništvo, Sabina Županc, tel.
07/488-02-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 5. 2002,
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51600-603-30902, pri APP,
Podr. Krško.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Krško, Cesta
krških žrtev 56, 8270 Krško, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 6. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Krško, Cesta krških žrtev 56, 8270
Krško, Bonova hiša.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklenjena 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Zdravstveni dom Krško
Št. 48
Ob-69180
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. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža terminalske TK opreme ter izdelava projektne dokumentacije za objekte DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno,
odsek: Tolmin-Cerkno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV 110 kV Ajdovščina-Idrija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Tolmin, RTP Cerkno, RTP Ajdovščina, RTP Idirja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2002
do 15. 11. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Elizabeta Strgar-Pečenko in Martin Hostnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT +
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na št. 47.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10 . 6. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 10. 6. 2002 ob 11.30, v dvorani
B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih dobavah oziroma
izvršenih delih, potrjenih s prevzemnim zapisnikom.
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 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.
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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– ponudnik mora imeti v tabelah
ustreznosti (tehnični del razpisne dokumentacije) pri vseh postavkah označenih z
oznako * odgovor DA,
– garancijski rok za razpisano naročilo
je 18 mesecev od spuščanja v obratovanje
oziroma od uspešno opravljenega tehničnega pregleda, vendar ne več kot 24 mesecev od dneva dobave opreme,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– ponudnik mora predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, v primeru, če celot-
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na ponudba ponudnika presega vrednost
50 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 8. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (3%),
pozitivne reference izvajalca za dobavo tovrstne opreme na objektih elektroenergetskega sistema Slovenije (10%), pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme na objektih elektroenergetskega sistema Slovenije (5%), tehnična prednost nad
pogoji ustreznosti (7%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 49
Ob-69182
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. (a) Vrsta in količina blaga: optični kabelski sistem - dobava uvodnih kablov in
kabelske opreme, montaža in meritve ter
izdelava tehnične dokumentacije za objekte DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno,
odsek: Tolmin-Cerkno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV 110 kV Ajdovščina-Idrija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Tolmin, RTP Cerkno, RTP Ajdovščina, RTP Idrija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2002 15. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Elizabeta Strgar- Pečenko in Martin Hostnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT +
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na št. 47.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 10. 6. 2002 ob 13. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih dobavah oziroma
izvršenih delih, potrjenih s prevzemnim zapisnikom.
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 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.
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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– ponudnik mora priložiti od investitorja
potrjeno referenčno listo, s katero dokazuje, da je v elektroenergetskem omrežju Slovenije do sedaj izvedel najmanj 5 tovrstnih
poslov,
– rok izvedbe je 15. 11. 2002,
– garancijski rok za razpisano naročilo
je 24 mesecev od uspešno opravljenega
tehničnega pregleda,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– ponudnik mora predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, v primeru, če celotna
ponudba ponudnika presega vrednost 50
mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 8. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (97%), plačilni pogoji (3%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-69183
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: prodaja@komunala-trbovlje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
dokumentacije, dobava, dogradnje in
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spuščanje v pogon toplotnega prenosnika s pripadajočo opremo k obstoječemu kotlu 2 HE – ZFR H30000 – moči
20 MW.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi blago le v celoti.
4. Kraj dobave: Toplarna Polaj Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 120 dni po
podpisu pogodbe.
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 Mravlje – 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 TRR: 26330-0010049713, pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predmeta in številko javnega razpisa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 6. 2002 do
10. 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:
12. 6. 2002 ob 12. 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% ocenjene vrednosti, katere veljavnost je najmanj do 15. 7.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah, potrjenih s strani
nadzornika v 15 dneh po prejemu.
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
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe: 15. 7. 2002, datum odločitve: do
15. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena: 90 točk,
– fiksnost cene: 5 točk,
– unifikacija dobavljene opreme z obstoječo: 5 točk.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje
Ob-69204
1. Naročnik: Osnovna šola Koseze, Ledarska 23, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Koseze, Ledarska 23, 1000 Ljubljana, tel.
01/500-75-00, faks 01/500-75-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Koseze,
Ledarska 23, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Koseze, Ledarska 23, Ljubljana - v tajništvu
šole vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
dodatna pojasnila in informacije pa ponudniki dobijo pri vodji šolske prehrane Mojci
Vidmar, tel. 01/500-75-00, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure oziroma v tajništvu
šole v istem času.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v računovodsvu šole od 20. 5. 2002
dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole št.
50104-603-52581.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Koseze, Ledarska 23, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Koseze, Ledarska 23, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
dvakrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 8 točk,
– lastna proizvodnja: 4 točke,
– plačilni rok: 4 točke,
– kvaliteta izdelkov: 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik: 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa: 3 točke,
– celovitost opisa: 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika: 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Osnovna šola Koseze, Ljubljana
Ob-69279
1. Naročniki: Osnovna šola Ob Dravinji,
Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice,
Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice,
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice,
Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče,
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1,
3205 Vitanje,
Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3, 3214
Zreče,
2. Naslov naročnikov: Osnovna šola Ob
Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice, tel. 03/757-27-30, faks
03/757-27-35,
Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice, tel. 03/757-29-50, faks
03/757-29-75,
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210
Slovenske
Konjice,
tel.
03/757-28-70, faks: 03/757-28-89,
Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče,
tel.
03/757-36-30,
faks
03/757-36-55,
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1,
3205 Vitanje, tel. 03/757-37-70, faks
03/757-37-75,
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Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3,
3214 Zreče, tel. 03/752-04-50, faks
03/576-00-82.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil za vse navedene šole ter
za Osnovno šolo “Pod goro“ Slovenske
Konjice tudi sukcesivna dobava extra
lahkega kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Možnost oddaje sukcesivne dobav živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobav: Osnovna šola Ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske
Konjice,
Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice,
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice,
Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče,
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1,
3205 Vitanje,
Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3, 3214
Zreče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključkov ali trajanja dobav: 1. 9. 2002
do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: na vseh šolah in
vrtcu vsak delovni dan od 10. do 12. ure v:
Osnovna šola Ob Dravinji, Ul. Dušana
Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice – dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v računovodstvu šole, druge informacije pa dobe
pri Nataši Fabjan na tel. 03/757-27-42 od
10. do 12. ure,
Osnovna šola Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice – dokumentacijo lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu šole, kjer ponudniki dobe tudi dodatna pojasnila glede
obeh razpisov,
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice - dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole,
kjer ponudniki dobe tudi dodatna pojasnila,
Osnovna šola Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče- dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole, kjer ponudniki dobe
tudi dodatna pojasnila,
Osnovna šola Vitanje, Doliška cesta 1,
3205 Vitanje - dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu šole, dodatna pojasnila pa ponudniki dobe pri ravnatelju šole
Tonetu Ošlaku,
Osnovna šola Zreče, Šolska ul. 3, 3214
Zreče - dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
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nejo v tajništvu šole, kjer ponudniki dobe
tudi dodatna pojasnila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvih oziroma računovodstvih
šol in vrtca, tako kot je navedeno pod točko
a te točke od 20. 5. 2002 dalje vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena posamezne razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV,
zneske ponudniki nakažejo posameznim šolam in vrtcu, za katere so zainteresirani vsakemu posebej in sicer na naslednje žiro
račune:
OŠ Ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1,
3219
Slovenske
Konjice:
50700-603-34254,
OŠ Pod goro, Šolska 3, 3210 Slovenske Konjice posebej za živila in posebej za
kurilno olje: 50700-603-34275,
Vrtec Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210
Slovenske
Konjice:
50720-603-34093,
OŠ Loče, Šolska ul. 5, 3215 Loče:
50700-603-34303,
OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, 3205 Vitanje: 50700-603-34319,
OŠ Zreče, Šolska ul. 3, 3214 Zreče:
50720-603-34296.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 10. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslovi, kamor je potrebno predložiti ponudbe:
Osnovni šoli Ob Dravinji, Ul. Dušana Jereba 1, 3219 Slovenske Konjice,
Osnovni šoli Pod goro, Šolska 3, 3210
Slovenske Konjice,
Vrtcu Slovenske Konjice, Slomškova 1,
3210 Slovenske Konjice,
Osnovni šoli Loče, Šolska ul. 5, 3215
Loče,
Osnovni šoli Vitanje, Doliška cesta 1,
3205 Vitanje,
Osnovni šoli Zreče, Šolska ul. 3, 3214
Zreče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javna odpiranja za vse navedene šole in vrtec
se bodo vršila v gospodinjski učilnici Osnovne šole “Ob Dravinji“, Ul. Dušana Jereba 1,
3219 Slovenske Konjice, in sicer:
11. 6. 2002 ob 8. uri za Osnovno šolo
Ob Dravinji Slovenske Konjice,
11. 6. 2002 ob 11. uri za Osnovno šolo
Pod goro Slovenske Konjice za živila in kurilno olje skupaj,
11. 6. 2002 ob 14. uri za Vrtec Slovenske Konjice,
12. 6. 2002 ob 8. uri za Osnovno šolo
Loče,
12. 6. 2002 ob 11. uri za Osnovno šolo
Vitanje,
12. 6. 2002 ob 14. uri za Osnovno šolo
Zreče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, zbirni računi pa se izdajajo 2x
mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javne razpise po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba
in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisnih dokumentacijah z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z
42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
za živila:
– cena - 8 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– kvaliteta izdelkov - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 3 točke,
– celovitost opisa - 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 1 točka,
za kurilno olje:
– cena - 10 točk,
– plačilni rok - 4 točke,
– brezplačen prevoz - 1 točka,
– odzivni čas - 1 točka,
– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika - 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice
OŠ Pod goro, Slovenske Konjice
Vrtec Slovenske Konjice, Slovenske
Konjice
OŠ Loče, Loče
OŠ Vitanje, Vitanje
OŠ Zreče, Zreče
Št. 1/2002
Ob-69367
1. Naročnik: VVZ Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5,
3310 Žalec, tel. 03/713-14-60, faks
03/713-14-70, e-mail: mara.mohorko@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za kuhinjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Podružnična osnovna
šola in vrtec Trje, Pernovo, 3310 Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2002,
28. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: uprava vrtca,
Tomšičeva 5, Žalec, tel. 03/713-14-71, Irena Kraljič.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, sreda do 16.30, v tajništvu, tel. 03/713-14-60.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, VVZ Vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, št. žiro
računa: 50750-630-36126, s pripisom:
razpisna dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 12. 6. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VVZ Vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec, tajništvo uprave vrtca.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 6. 2002 ob 13. uri, sejna soba
uprave vrtca, Tomšičeva 5, Žalec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, ob upoštevanju pogojev razpisne
dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki morajo v ponudbi upoštevati posamezne dele obstoječe opreme –
navedeno v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
VVZ Vrtci občine Žalec
Št. 2/2002
Ob-69369
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-22-00, faks
01/43-43-564, info@parkirisca-lj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava sistemov za upravljanje parkirnih površin.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je predvideno v dveh sklopih.
Sklop 1 – dobava in implementacija parkirnih avtomatov – parkomatov in sklop 2 dobava in implementacija avtomatskih vhodno
izhodnih kontrolnih sistemov za opremo parkirišč za osebna vozila. Mogoča je prijava
na vsak sklop posebej ali oba skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek v
drugi polovici leta 2002, nadaljevanje v letih 2003 in 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika, Vodnikov Trg 5, 1000
Ljubljana. Vse informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko ponudniki pridobijo na podlagi pisnega zaprosila na naslovu naročnika in naročnikove elektronske pošte info@parkirisca-lj.si, s pripisom “Javni razpis – Parkirne
površine” v oknu – vrstici predmet/subject.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak delovnik
(pon.–pet.) med 9. in 15. uro, do vklučno
petka 30. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob prevzemu razpisne dokumentacije mora prevzemnik predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije v višini 25.200 SIT. Znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun naročnika, št.:
02014 – 0014586339, odprt pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: kot veljavne bodo
upoštevane ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele do srede, 10. 7. 2002 do
14. ure, na naslov: Parkirišča javno podjetje
d.o.o., Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana, tajništvo,
1. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je sreda, 10. 7. 2002 ob 15. uri, na
naslovu Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov Trg 5, 1000 Ljubljana, I nadstropje,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 5% od
ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z raspisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 180 dni od datuma odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel predvidoma v 90
dneh od datuma odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična rešitev in podpora, reference, garancija, plačilni roki.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradne objave, št. 101-102
z dne 14. 12. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Parkirišča javno podjetje d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-69402
Javni razpis za oddajo del brez omejitev
za Izvedba podpornega zidu na
R3-633/1099 Bitnje – Jereka od km 0 +
818 do km 0 + 844, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-67928, se popravi in se v naslednjih točkah pravilno glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Direkcija RS za ceste
Št. 35101-77/98-4/1
Ob-68719
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, anton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija plinske kotlovnice v Osnovni
šoli Marije Vere.
(b) Če je predvidena oddaja 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: ne.
4. Kraj izvedbe: Kamnik, Duplica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij 2002, julij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za družbene dejavnosti, Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, Anton Kamin,
Mira Resnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun Občine Kamnik, številka
01000-0100002233.
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8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 31. 5. 2002 ob 11. uri, sejna soba
št. 17 Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve pa je 15 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 75%,
b) garancijski rok 15%,
c) odzivni čas v garancijski dobi 8%,
d) druge ugodnosti – ponudba za servisiranje izven garancijske dobe 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Anton Kamin (tel. 01/831-81-05,
831-81-14).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
23. 11. 2001, Ob-58929.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2002.
Občina Kamnik
Št. 005-3/02-133
Ob-68911
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,
3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
II. faze fekalne kanalizacije za območje
ZN Dramlje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
strnjenem naselju Dramlje v Občini Šentjur
pri Celju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali časa izvedbe: avgust 2002 –
oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-25, faks. 03/574-34-46.

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3747

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
21. 5. 2002 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun št.
01000-0100004949, Občina Šentjur pri
Celju, namen nakazila: razpisna dokumentacija izgradnjo II. faze fekalne kanalizacije
za območje ZN Dramlje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur, II. nadstropje, soba št.
37 – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, soba št. 48; II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena 70%, reference 10%, rok
izvedbe 10% in garancija 10%. Merila so
podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjenšku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič, tel.
03/747-13-25.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Občina Šentjur pri Celju
Št. 04/02
Ob-68916
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. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija izolacije in podporja na magistralnem
vročevodu CEP-TEŠ IV.B faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe so lahko za naslednje
faze dela razpisanih del:
a) izvedba pripravljalnih del,
b) antikorozijska zaščita in izvedba strojnih
del na podpornih konstrukcijah cevovoda,
c) dobava poliuretanskih žlebakov,
d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov ter izolacija fiksnih
in vodilnih podpor,
e) izdelava in montaža poliestrskih obodov izolacijske konstrukcije,
f) izdelava in montaža zaščitne hišice pri
odcepu za klasirnico.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 10. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 20% DDV – virmansko nakazilo na TR št. 02426 –
0012997176 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
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: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 05/02
Ob-68917
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. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija izolacije in podporja na
magistralnem vročevodu CEP-TEŠ IV.C
faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe so lahko za naslednje
faze dela razpisanih del:
a) izvedba pripravljalnih del,
b) antikorozijska zaščita in izvedba strojnih del na podpornih konstrukcijah cevovoda,
c) dobava poliuretanskih žlebakov,
d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov ter izolacija fiksnih
in vodilnih podpor,
e) izdelava in montaža poliestrskih obodov izolacijske konstrukcije,
f) izdelava in montaža zaščitne hišice pri
odcepu za klasirnico.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 10. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 20% DDV – virmansko nakazilo na TR št. 02426 –
0012997176 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
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): /
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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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 06/02
Ob-68918
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. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija izolacije in podporja na
magistralnem vročevodu TEŠ – TUŠ
I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe so lahko za naslednje
faze dela razpisanih del:
a) izvedba pripravljalnih del,
b) antikorozijska zaščita in izvedba strojnih del na podpornih konstrukcijah cevovoda,
c) dobava poliuretanskih žlebakov,
d) montaža Al folije, mineralne volne in
poliuretanskih žlebakov ter izolacija fiksnih
in vodilnih podpor,
e) izdelava in montaža poliestrskih obodov izolacijske konstrukcije,
f) izdelava in montaža zaščitne hišice pri
odcepu za klasirnico.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 10. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 20% DDV – virmansko nakazilo na TR št. 02426 –
0012997176 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 6. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
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: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 34404-0003/02-232
Ob-68920
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC
135180 Pavlica - Starod, II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Pavlica - Starod, Občina Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dva meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski naslov: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 21. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
št. 01000-0100016492, Občina Ilirska
Bistrica, namen nakazila: za razpisno do-
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kumentacijo - rekonstrukcija lokalne cesta
Starod - Pavlica, II. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 6. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo
urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
2002 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 90 dni
od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi, kot
obvezni vsebini 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 90
dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64261.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
6. 5. 2002.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 35213-18/2001-0801
Ob-68965
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,
tel. 22-01-415.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in prestavitev obstoječega vodovoda zaradi izgradnje kanalizacije v MČ Studenci po Obrežni ulici
od Žabotove do Primčeve ulice.
(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: MČ Studenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – julij
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2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 60 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna (soba 210), Slovenska 40, MB,
dodatne informacije na voljo pri Juratič
Alenki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM,Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 2002 ob 8. uri, na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 403-06-10/02-01
Ob-68966
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: črpališče
za vključitev vrtine VO-1/98 v obstoječe
vodovodno omrežje s telemetrijsko
opremo sistema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena gradnja v sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: kraj Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
15. 7. 2002, čas izvedbe 40 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vodice, sprejemna pisarna, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna oseba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v času uradnih ur Občine Vodice (ponedeljek, sreda
in petek od 10.30 do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01000-0100000681, Občina Vodice, namen nakazila: razpisna dokumentacija –
črpališče, sklic na št. 00-502.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 6. 2002 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2002 ob 11. uri, v prostorih Občine
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij, podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odpiranja je 24. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 50%, garancijski rok 10%, kakovost vzdrževanja 20%, reference za podobne projekte 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Vodice, Miran Sirc, tel.
01/833-26-21.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2002.
Občina Vodice
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Ob-68970
1. Naročnik: Za Občino Izola, po koncesijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne
31. 3. 2000 Stavbenik, Servisne storitve
d.o.o. Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija stanovanjskega objekta Koprska 9, Izola (ureditev treh stanovanjskih
enot).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Koprska 9, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– začetek del 2. 9. 2002,
– rok izvedbe 120 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stavbenik Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska
5, Izola, kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Stavbenika, Servisne storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033 z
navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stavbenik - Servisne storitve
d.o.o. Koper, Postojnska 5, Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri na Stavbeniku, Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Občine Izola za leto
2002. Plačilo v roku 60 dni od dneva prejema potrjene situacije.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je v
skladu z razpisno dokumentacijo; datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 7. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba - cena, plačilni rok, rok izvedbe, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Za Občino Izola
koncesionar Stavbenik, Servisne
storitve d.o.o. Koper
Št. 195/2002
Ob-68971
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obcina.trbovlje@siol.com, tel. 03/56-34-800.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vročevoda, komunalnih vodov od Zavarovalnice Triglav do Ledenice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo izbral izvajalca za
celoten obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek - julij 2002, rok dokončanja - september 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
Jože Medved.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati 15.000 SIT na transakcijski račun naročnika št. 01000-01000182141 pri Banki Slovenije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do četrtka, 6. 6.
2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 6. 6. 2002
ob 12. uri v mali sejni sobi Občine Trbovlje,
2. nadstropje, Mestni trg 4 v Trbovljah.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
za izvedena dela bo realizirano v letu 2002.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta dostaviti 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: ponudnik mora priložiti v
razpisni dokumentaciji zahtevana dokazila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je junij 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 10%,
– finančna usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Občina Trbovlje
Št. 35206-2/2002
Ob-69021
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/545-91-00, faks 02/545-91-01.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
deponije za zbirno-sortirni center za odpadke v Puconcih – I. faza.
(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 celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Puconci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: julij
2002, ostali roki navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Mitja
Crnkovič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 01000-0100012127.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba deponija Puconci I. faza.“
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2002 ob 12. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Puconci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s 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.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, reference, rok izvedbe, garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-37 z
dne 26. 4. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Občina Puconci
Št. 663-05-358/02
Ob-69028
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: varstveno delovni center Zagorje ob Savi.
(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: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15 mesecev od
pričetka del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Tomo Brezovar, tel. 01/23-20-767,
faks 01/23-21-948.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT z
DDV-jem. Transakcijski račun št. 02010 0016732272 pri NLB Ljubljana, s pripisom Za VDC Zagorje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po potrditvi gradbene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
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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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 65 točk, reference do 20 točk, finančana sposobnost od 5 do 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Tomo Brezovar, tel. 01/232-07-67,
interna 202, med 9. in 10. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 35200-8/2002-0801/DB Ob-69066
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 02/25-26-551,
tel. 02/22-01-464.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalna ureditev dela območja S-8 in Š-8/1
(Pristan).
(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: MČ Koroška vrata.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek-julij
2002 oziroma po podpisu pogodbe, rok
izvedbe del 90 delovnih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna pisarna
(soba 210), Slovenska 40, MB, dodatne informacije so na voljo pri Bedek Damijanu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure na Komunalni direkciji, Slovenska 40, MB, do oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOM, Mestna uprava, Komunalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 9. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, MB.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk (podrobnosti navedene v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Mestna občina Maribor
Ob-69068
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubjana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 58-89-649, telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri sanaciji vročevoda po Kajuhovi
ulici in novogradnja vročevodnega
jaška v križišču Kajuhove in Rožičeve
ulice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja del 20 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje investicij in trženja, soba P 3, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v (a) točki do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. PIT-38/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je možno poslati po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba P3.
Kuverte morajo biti opremljene tako kot je
navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 19. 6. 2002, ob
13. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,165.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 8.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podaljšan delovni čas v času izvajanja
del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 8. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 4. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-69074
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubjana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 58-89-649, telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena
dela pri sanaciji vročevoda po Kajuhovi
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ulici in novogradnja vročevodnega jaška
v križišču Kajuhove in Rožičeve ulice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja del 50 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje investicij in trženja, soba P 3, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v (a) točki do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. PIT-37/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 19. 6. 2002, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
2,595.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 8. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo del,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podaljšan delovni čas v času izvajanja
del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 8. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 4. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-69080
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubjana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 58-89-649, telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri izvedbi naprav za priključitev
Ljubljanskih mlekarn.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja del 20 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje investicij in trženja, soba P 3, vsak delovni dan
med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v
zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na
voljo
Dušan
Hrib,
u.d.i.gr.,
tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v (a) točki do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. PIT-39/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 19. 6. 2002, ob
13.30, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,750.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 8.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podaljšan delovni čas v času izvajanja
del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 8. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 4. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-69081
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubjana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 58-89-649, telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri izvedbi naprav za priključitev
Ljubljanskih mlekarn.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklepov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
julij 2002 in rok dokončanja del 80 koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje investicij in trženja, soba P 3, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v (a) točki do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. PIT-40/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 19. 6. 2002, ob
14. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,300.000 SIT, z veljavnostjo do 13. 8.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podaljšan delovni čas v času izvajanja
del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. 8. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 4. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost in plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-69084
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke,
Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-917.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste Ravnik–Štorovo–
Zavrh–Polšeče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občina Bloke – cesta
Ravnik–Štorovo–Zavrh–Polšeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del
je 45 dni od uvedbe v posel.
7. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva na Občini Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
70-98-918, 70-98-916.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od objave tega razpisa
do 14. 6. 2002, vsak dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na žiro račun naročnika št
01000-0100002718, s pripisom rekonstrukcija ceste.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 6. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Bloke.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe predložiti bančno garancijo v višini 1% od vrednosti ponudbe (brez DDV) in mora veljati trideset dni
po izteku ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): notarsko overjena pogodba
o skupnem nastopu, v kateri mora biti določen zastopnik in njegova polnomoč, da nastopa v imenu skupine.
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: listinski dokazi, kot je
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe. Naročnik bo
predvidoma sprejel odločitev v 7. dneh po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 90%,
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Občina Bloke
Št. 353-14/02-333
Ob-69112
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna
kanalizacija Globoko, I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS
Globoko.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je julij 2002, čas izvedbe 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu GEMIS
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, tel. 07/496-65-51, faks 07/496-45-90
in dvignejo najpozneje v dveh dneh od dneva naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 14. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
21.600 SIT na transakcijski račun pri NLB
d.d, št. 02373-0012680255 GEMIS
d.o.o., kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 9.30, dne
19. 6. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo, dne
19. 6. 2002 ob 12.30 na naslovu Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni 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): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
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 ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30%, reference ponudnika pri podobnih delih
20%, strokovna usposobljenost ponudnika;
kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Brežice
Št. 353-13/02-333
Ob-69113
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/499-00-52, tel. 07/499-15-15.
3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalna
kanalizacija-Savska pot, Čatež ob Savi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Čatež ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive pod pogoji,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je julij 2002, čas izvedbe 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki pisno ali telefonsko naročijo razpisno dokumentacijo na naslovu GEMIS
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, tel. 07/496-65-51, faks 07/496-45-90
in dvignejo najpozneje v dveh dneh od dneva naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 14. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred naročilom razpisne dokumentacije nakazati
21.600 SIT na transakcijski račun pri NLB
d.d. št. 02373-0012680255 GEMIS
d.o.o., kot plačilo razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 9.30, dne
19. 6. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v sredo, dne
19. 6. 2002 ob 11. uri na naslovu Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, sejna soba v pritličju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni 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): skupina ponudnikov mora prevzeti pravno obliko, skladno z ZJN.
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 ZJN in zahtevami razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30%, reference ponudnika pri podobnih delih
20%, strokovna usposobljenost ponudnika;
kadri, oprema 10%, reference vodilnega kadra pri podobnih delih 10%, izkušnje naročnika s ponudnikom 10%, delež opravljenih del z
lastno operativo in lastnimi kadri 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ostale informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni predhodnega razpisa.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Brežice
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Št. 477-5/2002-8
Ob-69145
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 1, Vojnik,
faks 03/78-00-837, elektronski naslov: obcina@vojnik.si, tel. 03/78-00-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija in rekonstrukcija cest na območju Občine Vojnik.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico izbrati najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno
cesto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: ceste na območju Občine Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del: junij, dokončajne del: september
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik, pooblaščena oseba za izdajo razpisne dokumentacije je Irma Blazinšek, dodatne informacije na tel.
78-00-626, Tone Preložnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času
uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: vrednost razpisne
dokumentacije je 6.000 SIT. Ponudniki
morajo ob dvigu razpisne dokumentacije
predložiti fotokopijo potrdila o plačilu.
Znesek ponudniki poravnajo na TR:
01000-0100003009, sklicna številka: 00
477-5/2002-8.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 6. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb 6. 6. 2002 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se ne zahteva bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
dneva.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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še 150 dni od javnega odpiranja. O izidu
javnega odpiranja bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 80%
cena, 5% reference, 5% rok izvedbe, 10%
rok plačila.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba: Modernizacija in rekonstrukcija cest v občini
Vojnik – Ne odpiraj” in številko objave tega
javnega razpisa. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov odpošiljatelja.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Vojnik
Št. 403-26/02-21303
Ob-69154
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
telefaks 04/58-69-273.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
parkirišča za tovorna vozila z obvozno
cesto na Plavškem travniku I. na Jesenicah - I. faza.
(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: Plavški travnik I. na Jesenicah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate od Stanke Trifoni, dodatne informacije od Tomaža Vidmarja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 2002
do 14. 6. 2002 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
v višini 12.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01000-0100007568, Občina Jesenice,
sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2002,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba
št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 14. 6. 2002, ob 13. uri, v konferenčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 1% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

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: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba je 23. 8. 2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 20. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodi z rebalansom
proračuna 2002 zagotovljena predvidena finančna sredstva;
2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih
storitev ali gradenj (II. faza), oddal naročilo
po postopku s pogajanji, brez predhodne
objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Jesenice
Št. 02/02
Ob-69202
1. Naročnik: Kraški vodovod Sežana
d.o.o. javno podjetje.
2. Naslov naročnika: Kraški vodovod
Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210
Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za črpališče Fernetiči – gradbena dela in elektro strojna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: lokacija mejni prehod
Fernetiči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: junij - julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, kontaktna oseba je Stanislav Kristan,
univ. dipl. inž. kom., tel. 05/707-37-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: treti dan od objave, do izteka roka za oddajo ponudb, z dokazilom o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIT je treba plačati
na TRR Kraškega vodovoda Sežana d.o.o.
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št. 10100-0029191951 s pripisom “RD ČP
Fernetiči”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponedeljek 10. 6.
2001 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
Bazoviška cesta 6,6210 Sežana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
Kraškega vodoovda Sežana, Bazoviška cesta 6, Sežana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 10%
od vrednosti ponujenih del z bianko menico
in pooblastilom za izpolnitev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z gradbeno pogodbo in določili Obligacijskega zakonika.
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 skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 14. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 015/02
Ob-69205
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
bazena v domu Burja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Seča pri Portorožu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: so
sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje februar 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, dvig dokumentacije tajništvo, prvo nadstropje, kontaktna oseba je Irena
Škorjanc, dodatne informacije dobite pri
Slavki Prelog, tel. 01/23-48-617.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumnetacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumnetacije v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-43666. Potrebno je predložiti
tudi 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: 26. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nadstropje, kontaktna oseba je Irena Škorjanc.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2002 ob 11. uri v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba z glavnim izvajalcem.
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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb, predviden datum odločitve je 1. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Slavko Prelog,
tel. 01/23-48-617.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Ljubljana
Št. 011-04-2/2002
Ob-69206
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
ceste Rogla – Padeški vrh na R3-701
odsek 1430 od km 6+500 do km
11+359.
(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: Pesek – Rogla – Zeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 16
mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
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htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69207
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-615/5736 Vogrsko – Volčja
Draga.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-615 Volčja
Draga.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije in delno
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Mestna občina Nova Gorica s Proračuna
Mestne občine Nova Gorica.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69208
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
del za preplastitev Naklo – Kranj – Jeprca na cesti na cesti R1-211/0211 od
km 0+000 do km 0+450.
(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: Kranj – Jeprca-Ljubljana
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 30
dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika

Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69209
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
križišča na cesti R2-418 Zbure – Škocjan in R3-667 Zbure Mačkovec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-667 Zbure.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 12
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
Mestna občina Novo mesto s Proračuna
Mestne občine Novo mesto.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69210
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-667/1385 Šmarješke Toplice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-667 Zbure
Mačkovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum dokončanja izvedbe: 2. maj 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
Mestna občina Novo mesto s Proračuna
Mestne občine Novo mesto.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste – Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69211
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija RT-909/1128 Vresje – Sorica km
3.500 – 4.690.
(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: Vresje – Sorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2002 ob
11. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69212
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste R3-615/5740 skozi Bilje.
(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: Volčja Draga.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 14
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
iz Proračuna občine Miren Kostanjevica.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69213
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
zapornega sloja na cesti G2-103 odsek
1009 Plave – Solkan.
(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: Plave – Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 13
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
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– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69214
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija križišča Podplat na cesti
G2-107.
(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: Podplat
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 13
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2002 ob

9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
občina Rogaška Slatina s Proračuna občine
Rogaška Slatina.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste – Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 4 z dne
18. 1. 2002, Ob-62342.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69215
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R2 – 425 odsek 1266 Šen-
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tvid – Šoštanj 1. faza od km 3 + 735 do
km 4 + 770.
(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: Šentvid – Šoštanj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 5
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira v celoti naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
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– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69216
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
krožnega križišča na R1-211/0212 Jeprca – Ljubljana v Medvodah “križišče
na klancu“.
(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: Jeprca-Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 11
mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 6. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira delno naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
iz Proračuna občine Medvode.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (določen v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A“),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2002
Ob-69217
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-214/1156 skozi Stari Log.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kočevje – Stari Log.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: 45
dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 6. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
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čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Direkcija RS za ceste
Ob-69242
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda po Potočnikovi in Sejmiški
ulici.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2002 do
31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Prodnik
d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, tehnično investicijski sektor Mitja Veteršek, tel.
01/72-95-455, faks 01/72-95-450.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak dan do 18. 6. 2002, med
8. do 11. ure, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških za razpisno dokumentacijo,
ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila
o plačanih stroških za razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV); žiro račun 50120-601-30902
Sklic povračilo stroškov razpisne dokumentacije Potočnikova - Sejmiška ulica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2002 ob 10. uri, sejna soba
družbe na naslovu Savska 34, 1230 Domžale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-

sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
izstavitve mesečne situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 10. 2002; odločitev o sprejemu ponudbe v zakonskem roku.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Domžale
Št. 043-05/02
Ob-69252
1. Naročnik: Občina Podlehnik.
2. Naslov naročnika: Podlehnik 9,
2286 Podlehnik, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija cest 2002.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: da - oddaja možna tudi po sklopih, v skladu z razpisno dokumentacijo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Podlehnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izvedbe določen v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, tel.
02/788-40-62, Zlatko Kelenc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8 dni pred rokom oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanjem
20%
DDV
na
TRR
01000-0100017995.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podlehnik
9, 2286 Podlehnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Občine Podlehnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen 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): sklenitev pogodbe v skladu s pogoji 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2002, predvideni datum odločitve
do 1. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Občina Podlehnik
Št. 351-03-4/2002
Ob-69278
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
športne ploščadi Loka pri Mengšu.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v več
sklopih.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Loka pri Mengšu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2002, april
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Mengeš, Oddelek za infrastrukturo, Dolinšek Mitja, Urbanc Andrej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Mengeš, št. 50120-630-810251 (sklicevanje na 351-03-4) – dokazilo položnica ali
virman.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Mengeš, sejna soba, 13. 6. 2002
ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponujenih del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z določili razpisnih pogojev in pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba (parafiran osnutek pogodbe med partnerji mora biti sestavni del ponudbe).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30. 7. 2002, predvideni datum
odločitve je 26. 6. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Občina Mengeš
Št. 350/2002
Ob-69282
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264
Grad,
tel.
02/550-91-20,
faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek
in adaptacija prostorov Osnovne šole
Grad.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in spremenljivost
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: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2002 – avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad, kontaktna oseba
Lidija Krpič, tel. 02/550-91-20, faks
02/553-15-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 15.000 SIT naj ponudniki
poravnajo na TRR: 01000-0100012418.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte

morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek 17. 6.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Grad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.
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: so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel.
02/550-91-20, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Grad
Št. 403-1/02
Ob-69283
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI pri adaptaciji podružnične osnovne
šole Bukovščica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Bukovščica pri Škofji
Loki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma 1. 7. 2002,
dokončanje 30. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri ga. Heleni Oblak, dodatne
informacije Janez Ziherl tel. 041/720-451.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 2002 do
7. 6. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 3.000 SIT je nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o. 07000 - 0000030645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka - vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 6. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
občine Škofja Loka (5. nadstropje, št. 31),
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila po mesečnih situacijah 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): izvajalska pogodba z glavnim izvajalcem.
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 določili
razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predviden rok o sprejemu ponudbe je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
ponudbena cena,15% garancijski roki,
15% potrjene reference s področja izvedbe del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: projektna dokumentacija je na razpolago na podjetju Lokainvest d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka (obvezna
predhodna najava).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Škofja Loka
Št. 110-1/02
Ob-69285
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: sanacija
predora Karavanke od km 0+730 do km
0+825.
(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: Predor Karavanke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacije.
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 Milan Ferjan,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Nadzor Gorenjska - Ljubljana,
Mlekarska
ulica
13,
Kranj,
tel.
04/280-88-06 faks 04/280-88-09.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 6. 2002 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 20. 6.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem 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 8,640.000 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 9. 11. 2002. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 2. 8. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-

javljen v Uradnem listu RS, št. 101-102/01
z dne 14. 12. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
10. 5. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 65/02
Ob-69296
1. Naročnik: Javni zavod za šport Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
telovadnice v športnem parku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in izdelava PID dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002, dokončanje 15. avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni zavod za
šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica Stojan Skubin, tel. 041/651-501.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 6. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod za šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 6. 2002 ob 13.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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: veljavnost 30 dni po
odpiranju, v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javni zavod za šport
Nova Gorica
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Št. 6/02
Ob-69399
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče, tel. 01/78-89-238, obcina.velike-lasce@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovodnega omrežja Krvava peč na odseku Purkače – Centa – Osredek.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena, ponudba mora zajemati vse sklope.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Purkače – Centa –
Osredek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
20. 7. 2002, dokončanje 30. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
Jerica Tomšič Lušin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
dan (od 8. do 10. ure) do vključno 17. 6.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z virmanom na transakcijski račun Občine Velike
Lašče, št. 01000-0100000293, sklic
1232201, pri Banki Slovenije v Ljubljani.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 6. 2002 ob 11. uri v prostorih
občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike
Lašče.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 200.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno 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: najmanj 10,000.000 SIT
prometa z gradbeno dejavnostjo v letu 2001
in skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od odpiranja ponudb, datum odločitve o sprejemu ponudbe 8. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, reference, ponujena garancijska doba (min. tri leta) (podrobneje v razpisni dokumentaciji).

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3765

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Občina Velike Lašče

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
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-69200
V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002 je bil objavljen javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku za “Projekt
zamenjave sistema za predelavo in pripravo tehnološke vode za Nuklearno elektrarno Krško”, Ob-65529.
Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 20. 6.
2002 do 12. ure in datum odpiranja ponudb na 20. 6. 2002 ob 13. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 90315-7/2002-4
Ob-68968
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: 27. točka Priloge 1 B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: v razpis so vključene naslednje naloge, in sicer:
4.1. sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Dolina,
4.2. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Breg 1“,
4.3. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Rečica-Sedraž“,
4.4. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Tepanje“.
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
terenu in v prostorih izvajalca, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek je
15. 7. 2002, rok dokončnega prevzema

je 31. 3. 2003. Za nalogo 4.1. je rok dokončnega prevzema 1. 11. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives
Jurcan, tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
20. 6. 2002 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – ŽR: 50100-840-061-6163,
sklic na 18 25127-7141998 (št. rač.-4 mesta) 2002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana,
Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 6. 2002 ob 10. uri, na sedežu
naročnika (mala sejna soba).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– če je ponudbena cena večja od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki nepreklicne bančne garancije na prvi poziv v višini
5% od ponujene cene,
– če ponudbena cena presega
5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki bianco menice v višini 5% od ponujene cene, skupaj
s pooblastilom za njeno izpolnitev.
Veljavnost zavarovanja resnosti ponudbe je do 21. 8. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naloge financira naročnik, Občina Polzela sofinancira nalogo 4.2. v višini 50%.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00); Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih
enot (Ur. l. RS, št. 52/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 8. 2002, naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do 5. 7. 2002.
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17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 90425-5/2002-4
Ob-68969
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zajem podatkov za topografsko bazo večje
natančnosti, priloga 1B-storitve-druge
storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:
4.1. območje 1 (40 listov TTN 5),
4.2. območje 2 (38 listov TTN 5).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po uveljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
pa je 30. oktober 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
18. 6. 2002 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo:
negotovinsko
plačilo
v
višini 5.000 SIT na žiro
račun št. 50100-840-061-6163 18 251277141998-00002002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana,
Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% od vsote ponudbenih cen
posameznih nalog.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.
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 najmanj do 31. julija 2002, naročnik
bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do
28. junija 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 75 točk), izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih (do 15 točk),
ustreznost projektne skupine (ključnega
osebja) (do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Marija Brnot, 01/478-48-07, Nives
Jurcan, 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Ob-68905
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 1. storitev vzdrževanja –
obnova talne signacije na občinskih cestah in javnih mestnih površinah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja in čas izvedbe: začetek junij
in dokončanja – začetek julija.
8. (a) Naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna,
oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije – Adelija Franca (tel.
05/664-62-41).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št. 51400-630-90004, sklic na
0301-71300702.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Verdijeva 10, Sprejemna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2002 ob 13. uri, v sobi 206,
na Verdijevi 10.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke v višini 10% vrednosti ponudbe, veljavnost do 5. 7. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo na podlagi izvršenih del, 60 dni po prejemu računa (situacije).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: obratovalno dovoljenje, dokazila o razpolaganju s primerno mehanizacijo, reference.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 5. 7. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
7. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2002.
Mestna občina Koper
Št. 64-2/02-50
Ob-69029
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, faks
02/870-55-41 tel. 02/870-55-39.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok na relaciji OŠ Koroški
jeklarji, OŠ Prežihovega Voranca in
CUDV Črna na Koroškem, s pričetkom
v šolskem letu 2002/2003, sklic na prilogo I A-2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Območje Občine Ravne na Koroškem.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek prevozov je 2. 9. 2002 in dokončanje 30. 6.
2003, čas izvedbe je 10 mesecev. Pogodba bo sklenjena za dobo enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, Rozman Ervin in Čas
Marija.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka do 24. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek in način plačila se ne zahtevata.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora predložiti ponudbo do 3. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem, prevzemnica Marija Čas, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/870-55-34.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 6. 2002 ob 12. uri na naslovu
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem – sejna
soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni zahteve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v skladu z zakonom.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v skladu z zakonom.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v skladu z zakonom.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do konca šolskega leta 2002/2003,
predvideni datum o sprejemu ponudbe je
10. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ni.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 5. 2002.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 025-15/2002-15
Ob-69033
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, tel. 01/478-48-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira dobaviteljev pisarniškega materiala, 27. točka
priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko predloži ponudbo za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
2. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
3. Glavni urad Ljubljana.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije, po seznamu lokacij območnih geodetskih uprav, izpostav območnih geodetskih uprav in glavnega urada.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od sklenitve pogodbe do 30. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, soba P 10,
Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT, negotovinsko plačilo na žiro račun številka
50100-840-061-6163
18
251277141998-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
9. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, v
sejni sobi v pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zavarovanje resnosti ponudb v obliki menic ali
bančne garancije.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 30 dni po odpiranju ponudb,
naročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do julija 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena od 0 do 60 točk;
– dobavni rok od 0 do 30 točk,
– reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije na tel.
01/478-49-27, Nives Jurcan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 025-49/2002-1
Ob-69034
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ul. 12, tel. 01/478-49-27, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: servisno
vzdrževanje in popravila kopirnih, fotokopirnih strojev ter telefaksov Geodetske uprave Republike Slovenije.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po sklopih
glede na blagovno znamko strojev:
4.1. Servisno vzdrževanje znamke
CANON,
4.2. Servisno vzdrževanje znamke
MINOLTA,
4.3. Servisno vzdrževanje znamke
METEM,
4.4. Servisno vzdrževanje znamke
META,
4.5. Servisno vzdrževanje znamke
ECODIAZO,
4.6. Servisno vzdrževanje znamke
NASHUATEC,
4.7. Servisno vzdrževanje znamke
RICOH,
4.8. Servisno vzdrževanje znamke OLIVETTI,
4.9. Servisno vzdrževanje znamke
GORENJE,
4.10. Servisno vzdrževanje znamke
XEROX,
4.11. Servisno vzdrževanje znamke
ELSI COPY,
4.12 Servisno vzdrževanje znamke
ROWE,
4.13. Servisno vzdrževanje znamke
OCE,
4.14. Servisno vzdrževanje znamke SUPERDIAZO.
5. Kraj izvedbe: Glavni urad, Območne
geodetske uprave (OGU) in njihove izpostave:
Geodetska uprava, Glavni urad, Zemljemerska ul. 12, Ljubljana,
OGU Celje, Ul. XIV. divizije, Izpostave
Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju in Šmarje pri Jelšah,
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OGU Koper, Cankarjeva ul. 1, Izpostave
Koper, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,
OGU Kranj, Slovenski trg 1, Izpostave
Kranj, Jesenice, Radovljica in Škofja Loka,
OGU Ljubljana, Cankarjeva c. 1/III, Izpostave Ljubljana, Domžale, Grosuplje,
Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Cerknica,
Trbovlje in Vrhnika,
OGU Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2,
Izpostavi Maribor in Slovenska Bistrica,
OGU Murska Sobota, Slomškova ul.
19, Izpostave Murska Sobota, Gornja
Radgona, Lendava in Ljutomer,
OGU Nova Gorica, Kidričeva ul. 14, Izpostave Ajdovščina, Idrija in Tolmin,
OGU Novo mesto, Ljubljanska c. 26,
Izpostave Novo mesto, Črnomelj in Trebnje,
OGU Ptuj, Krempljeva ul. 2, Izpostave
Ptuj in Ormož,
OGU Sevnica, Glavni trg 19A, Izpostave
Sevnica, Brežice in Krško,
OGU Slovenj Gradec, Francetova c. 7,
Izpostave Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem,
OGU Velenje, Prešernova c. 1, Izpostave Velenje, Mozirje in Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek postopka od podpisa pogodbe za
dobo enega leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P 10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
19. 6. 2002 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 2.500 SIT na žiro račun
50100-840-061-6163
18
251277141998-00000000.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2002 ob 11. v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik .
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: dodatnih pogojev ni.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum sprejema odločitve je julij 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena od 0 do 80 točk,
– odzivni čas od 0 do 10 točk,
– reference od 0 do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije po tel.
01/478-49-27 Nives Jurcan.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 17123-06-308/38-02
Ob-69045
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,
1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: najem prevoznih sredstev za potrebe Policije.
Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zakona o javnih naročilih: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo vsebuje 3 sklope, in sicer:
– sklop 1 – osebna specialna vozila –
civilna patruljna do 1600 ccm,
– sklop 2 – osebna specialna vozila –
terenska s policijsko opremo (modra),
– sklop 3 – kombinirana vozila za prevoz oseb – brez policijske opreme.
Ponudniki lahko ponudijo izvajanje storitev v celoti (sklopi 1, 2 in 3), ali po posameznih sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih vozil iz posameznega sklopa.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe storitev je
lokacija ponudnika-izvajalca in lokacije naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisane storitve (doba najema) je
6 let za sklopa 1 in 3 ter 4 leta za sklop 2.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
naslov, navedba ali je davčni zavezanec
ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803802.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 11. 6. 2002, najkasneje do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 6. 2002 ob 12. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena najema, cena vzdrževanja, ustreznost in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 39 z dne
6. 5. 2002, Ob-68472.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-69071
1. Naročnik: Center Vlade Republike
Slovenije za informatiko v svojem imenu
ter po poblastilu državnih organov in drugih naročnikov, navedenih v razpisni dokumentaciji.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, telefaks: 01/478-86-49,
e-pošta:
razpisi.cvi@gov.si,
http://
www.gov.si/razpisi/.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitev svetovanja, sistemske podpore in administriranja centralnega računalniškega sistema CVI.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Območje RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje 3 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center
Vlade Republike Slovenije za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, soba 29;
Petra Rozman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali
na internetu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: odkupnine ni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 6. 2002 ob 10.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, veljavnost 10 dni po veljavnosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mesečni obračun storitev, rok plačila 30 dni
po prejemu pravilno izstavljenega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval naslednjih pogojev:
4.13.1.1 Na poslovnem področju
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikov
2. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa
3. v zadnjih petih letih pred objavo naročila zoper ponudnika ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila
4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od
1. 1. 1998 dalje
5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjene pogodbe s katerimi pokriva izvajanje storitev z zahtevanega
področja predmeta javnega razpisa (glej
specifikacijo točka 1 in 2.1)
6. delovanje ponudnika na razpisnem
področju več kot 3 leta in najmanj ena
pogodba sklenjena pred 1. 1. 1999
7. en dokument, ki dokazuje kakovost
organizacije poslovanja ponudnika
4.13.1.2 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije
3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih dveh letih pred objavo razpisa)
4. letna realizacija nad 250 mio SIT
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja
za leto 2000 z upoštevanjem kasnejših – z
verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev
4.13.1.3 Kapacitete in opremljenost
ponudnik razpolaga z ustreznimi prostori za opravljanje storitev, ki so predmet
razpisa in potrebno opremo za izvajanje
storitev in izpolnjuje naslednje pogoje:

– primerna delovna površina na zaposlenega;
– delovna mesta za operaterje in tri delovna mesta za sistemske administratorje
zagotavlja naročnik na svoji lokaciji, ostala
v ponudnikovih prostorih na lokaciji, ki mora omogočati širitev poslovanja do 20% letno, oziroma do 50% v treh letih brez dodatnih stroškov za naročnika;
– 24-urno tehnično in fizično varovanje
(požar, vlom, dostop);
– notranje ožičenje v skladu z zahtevami in priporočili CVI za izgradnjo LAN
www.gov.si/strojna/ (zahteve za izgradnjo
Lan v3.0)
– izjavo Telekom d.d. ali drugih ponudnikov telekomunikacijskih storitev za možnost vzpostavitve direktne povezave prenosne hitrosti vsaj 128 kbit/sek med lokacijo ponudnika in naročnika v roku vsaj
dveh mesecev od naročila
4.13.1.4 Kadri
1. ponudnik mora izkazati ustrezno število zaposlenih za opravljanje zahtevanih
storitev
2. ponudnik razpolaga s kadri, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– vsaj 2 zaposlena, ki imata najmanj 3 leta
delovne dobe v državni upravi na delovnih
mestih upravnih ali višjih upravnih delavcev
– vsaj 1 zaposlen z izobrazbo univ.dipl.
pravnik ali dipl. pravnik ali univ. dipl. upr.organizator ali dipl upr. organizator
– vsaj 1 zaposlen z opravljenim strokovnim izpitom, ki je predpisan za delavce,
ki vodijo upravni postopek
3. izobrazba za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve
· za operaterska dela
– najmanj trije zaposleni imajo srednješolsko izobrazbo
· za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela
– najmanj trije zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo
4. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve
· za operaterska dela
– najmanj 3 zaposleni izkazujejo posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa iz
specifikacije pod točko 1.1
· za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela
– za vsako od storitev, ki so predmet
javnega razpisa iz specifikacije pod točko
2.1 vsaj 2 zaposlena izkazujeta posebna
znanja/izkušnje s tega področja
Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala. Za ustrezno usposobljenost posameznega kadra za poznavanje in podporo na
strokovnem področju šteje tudi izjava organizacije, za katero je posamezni delavec
opravljal navedena dela z navedbo delovnih izkušenj na strokovnem področju in delovne dobe na posameznem področju, ki
pa ne sme biti manjša od 2 let.
5. delovne izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve
· za operaterska dela
– najmanj 3 zaposleni morajo imeti več
kot 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet javnega razpisa iz
specifikacije pod točko 1.1
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· za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela
– najmanj 3 zaposleni iz drugega odstavka točke 3 morajo imeti več kot 5 let
delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki
so predmet javnega razpisa iz specifikacije
pod točko 2.1
Povprečne delovne izkušnje zahtevano
izobraženih in usposobljenih za delo na
strokovnem področju pri delu na strokovnem področju morajo biti najmanj 2 leti;
6. razpoložljivost kadrov
· organizacija dežurne službe za zagotavljanje razpoložljivosti centralnega računalniškega sistema in podsistemov 24 ur
dnevno, vse dni v letu z maksimalnim 2
urnim odzivnim časom (od prejema sporočila do začetka opravljanja del)
· prisotnost najmanj treh delavcev na lokaciji naročnika od ponedeljka do petka
med 7. in 15. uro za izvajanje storitev vzdrževanja operacijskih sistemov in aplikacij
· prisotnost najmanj enega operaterja v
prostorih naročnika 24 ur/dan in sicer od
ponedeljka oziroma prvega delovnega dne
od 6. ure zjutraj do sobote oziroma prvega
dela prostega dne do 6. ure zjutraj (po
posebnem naročilu tudi med dela prostimi
dnevi)
7. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem
8. zaposleni, ki bodo neposredno
opravljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki veljajo za zaposlovanje delavcev v
državnih organih
4.13.1.5 Ostale omejitve
1. vodstveni delavci ponudnika in morebitni lastniki ne smejo biti povezane osebe sorodstvene vezi med vodstvenimi delavci
ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki bodo izvajali naloge za naročnika in vodstvenimi ali zaposlenimi delavci Centra Vlade RS
za informatiko na področju razpisa, in sicer
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena ali če so z njimi v zakonski ali
izvenzakonski zvezi, ne glede na to ali je
zakonska zveza prenehala ali ne;
2. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
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: 25. 4. 2002, predvideni datum odločitve 15. 2. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo:
1 točka: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti v letu 2000.
4.13.2.3 Kadri
Merilo:
4.13.2.1 Kakovost opravljanja razpisanih storitev
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Merilo:
1 %: več dokumentov, ki dokazujejo kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
3 %: postopek pridobivanja ISO certifikata na področju organizacije poslovanja
ponudnika;
6 %: pridobljen ISO certifikat na področju organizacije poslovanja ponudnika;
Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se
nanašajo na organizacijo poslovanja ponudnika (listine, ki se nanašajo na kakovost
poslovanja ponudnika, kot so normativi in
drugi dokumenti, izdani od organizacij, ki
presojajo kakovost poslovanja, lahko pa
tudi recenzija ali primerjave s področja poslovanja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne pa dokazi o kakovosti produktov,
dokazi o usposobljenosti kadrov na tehničnem področju, dokazi o kakovosti poslovanja principala, prodajne reference principala in ponudnika ipd.
4.13.2.2 Zadovoljiva stopnja finančne varnosti in poslovni izid iz dejavnosti
Merilo:
1 %: pozitivni poslovni izid iz dejavnosti
v letu 2001.
4.13.2.3 Kadri
Merilo:
1 %: za vsakega nadaljnjega zaposlenega za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela nad pogojem, ki ima izkazana zahtevana znanja iz strokovnega področja
1 %: za vsakega nadaljnjega zaposlenega za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela nad pogojem, ki ima izkazano zahtevano izobrazbo.
Skupno število točk iz zgornjih dveh meril ne more preseči 8 točk.
4.13.2.4 Izkušnje
Merilo:
2 %: povprečne delovne izkušnje zahtevano izobraženih in usposobljenih za delo
na strokovnem področju pri delu na strokovnem področju od 4 do 6 let;
4 %: povprečne delovne izkušnje zahtevano izobraženih in usposobljenih za delo
na strokovnem področju pri delu na strokovnem področju nad 6 let;
Za ustrezne izkušnje posameznega kadra za poznavanje in podporo na strokovnem področju šteje izjava ponudnika z navedbo delovnih izkušenj na strokovnem področju in delovne dobe zaposlenega.
4.13.2.5 Dolgotrajnost delovanja ponudnika
1 %: za delovanje ponudnika na razpisanem področju za vsako leto nad pogojem (3leta), vendar število točk ne more
preseči 3 točk.
4.13.2.6 Cena
Ponudba se bo ocenjevala tako, da se
bo zmnožilo ceno in število ur, ki so predvidene mesečno za vsako od naštetih vrst
del:
a) svetovanje (20 ur)
b) načrtovanje in optimizacija obdelav
(120 ur)
c) inštalacija sistemske programske
opreme (110 ur)
d) sistemsko programiranje (1200 ur)
e) odkrivanje napak (350 ur)
f) testiranje sistemske programske opreme (150 ur)

g) izobraževanje (5 ur)
h) operaterska dela (800 ur)
i) sistemsko dežurstvo med 19. in 7.
uro bo delavnikih, ter sobote, nedelje in
prazniki (470 ur)
Tako bomo dobili vrednosti posameznih vrst dela, katerih seštevek bo predstavljal skupno mesečni znesek. Točke se bodo dodeljevale na podlagi stroška, ki ga bo
imel Center Vlade RS za informatiko. Strošek obsega:
a) 36 mesecev po skupnih mesečnih
cenah v sedanjem predvidenem obsegu
b) 3 mesečni morebitni stroški prehoda
na novega izvajalca v obsegu od a) do e) v
skupnem znesku: 60,000.000 SIT.
S pomočjo naslednje formule se bo izračunala ocena ponujene palete storitev
posameznega ponudnika. V formulo se
vnese strošek, ki ga bo imel Center Vlade
RS za informatiko s posameznim ponudnikom.
Enačba za izbiro najugodnejših ponudb:
M = C / (1+ S OE)
pri čemer je M ocena ponujene palete
storitev, C predstavlja ceno ponujene palete storitev - strošek, ki ga bo imel Center
Vlade RS za informatiko s posameznim ponudnikom, OE pa oceno elementov ponudbe (seštevek odstotkov, pridobljenih na
podlagi meril).
4.13.2.7 Najugodnejša ponudba
Točke iz poglavij 4.13.2.1 do 4.13.2.6
se seštejejo in ponudba z najnižjo oceno
ponujene palete storitev (M) je najbolj ugodna. Če se za dve ponudbi ugotovi enaka
ocena (M), je ugodnejša tista ponudba, ki
ima nižjo ceno.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisna dokumantacija je na voljo
na spletnih straneh naročnika na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v
zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
postavljajo preko informacijskega sistema, dosegljivega na naslovu: http://
www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko
Št. JR S 3/02
Ob-69115
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica
6,
1104
Ljubljana,
telefaks
01/477-96-98, tel. 01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: drobljenje komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani,
storitve po ZJN I.A.16.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: leto 2002.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
Služba za investicije in vzdrževanje, soba
100 -101, I. nadstropje, dodatne informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan
Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave do 17. 6. 2002,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na račun
številka 50103-601-23953 oziroma na
blagajni Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro s
pripisom JR S 3/02 in davčne številke.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljublana, tajništvo, soba 118,
I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
številka 200 v II. nadstropju na Povšetovi
ulici 6 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zahtevan najkrajši rok plačila je 60 koledarskih dni po izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razpolaga s strojem
za drobljenje komunalnih odpadkov, zmogljivosti vsaj 30 ton odpadkov/obratovalno
uro in ostalimi karakteristikami, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
45 koledarskih dni od dneva, ki je določen
za javno odpiranje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve .
18. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je ponovljen.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. JR S 4/02
Ob-69116
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. n.c. 01/477-96-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: mletje lesnih
odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani, storitve po
ZJN I.A.16.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni sklopov.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za leti 2002 in
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, Služba za investicije in
vzdrževanje, soba 100 -101, I. nadstropje;
dodatne informacije daje vodja izvedbe javnih naročil., Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne dokumentacije od datuma te objave
do 17. 6. 2002, od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na račun
številka 50103-601-23953 oziroma na
blagajni Javnega podjetja Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana od 8. in 9.30 in od 10.
do 13. ure s pripisom JR S 4/02 in davčne
številke ponudnika.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba 118, I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, v II. nadstropju na Povšetovi
ulici 6 v Ljubljani.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši rok plačila je 60 koledarskih dni po
izstavitvi računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: razvidno iz razpisne
dokumentacije JR 4/02.
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: veljavnost ponudbe
45 dni od dneva, ki je določen za javno
odpiranje ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 50 točk,
– odjem lesnih odpadkov največ 10
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis je ponovljen.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 5/2002
Ob-69121
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 17.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje
fakultetnih prostorov z okolico in materialom za čiščenje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: sedež naročnika:
Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2003 z možnostjo dvakratne obnovitve pogodbenega razmerja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: za
razpisno
dokumentacijo:
recepcija
Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana; za dodatne informacije: Ekonomska fakulteta, Mirjana
Prelič, tel. 01/58-92-431, e-mail:
mirjana.prelic@uni-lj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
7. 6. 2002 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilu po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena 12.000 SIT,
plačilo z virmanom na žiro račun naročnika
št. 50102-603-40269.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 6. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Ekonomske
fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
ali po pošti na naročnikov naslov.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2002 ob 12.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
jih bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda
največ 90-dnevni plačilni rok.
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: ustrezne zmogljivosti in opremljenost z materiali za čiščenje, ki
bodo omogočali nemoteno izvedbo storitev
čiščenja.
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: do 30. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, reference ponudnika v zvezi z
dejavnostjo, vzpostavljen sistem kakovosti, normativ za čiščenje poslovnih površin
na zaposleno čistilko, fiksnost cen.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Št. 115/02
Ob-69123
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22,
1000 Ljubljana, telefaks 01/540-22-33.
3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: grafično oblikovanje, prelom in tisk knjig, revij in
drugega gradiva.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 30 dni
po podpisu pogodbe, dokončanje do
31. 12. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na razpolago v tajništvu
naročnika pri Simoni Peklar na dan te
objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro ter na spletni strani:
www.sp.uni-lj.si/tisk.html.
Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri Mihi Kuernerju, tel. 01/540-33-68, e-naslov: mi-
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ha.kurner@sp.uni-lj.si na dan objave in nato vsak delovni dan med 12. in 13. uro do
21. 5. 2002.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati na dan objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v tajništvu naročnika pri Simoni Peklar.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dokumentacija je na
razpolago brezplačno.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
27. 6. 2002, do 12. ure v tajništvu naročnika pri Simoni Peklar, II. nadstropje, soba
št. 85.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000
Ljubljana, tajništvo (prevzemnik Simona Peklar, soba št. 85, II. nadstropje). Na zapečateni kuverti mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka “Ne odpiraj – Ponudba“, številka objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter oznaka
predmeta naročila, ki se ponuja. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2002 ob 12.15 pri naročniku Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22,
Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: menica ali bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določilo o predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ustrezno tehnično in
strokovno usposobljenost (natančneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka za oddajo ponudbe;
ponudba mora veljati do 15. 7. 2002.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 9. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o naročilu: Miha Kuerner, e-mail: miha.kurner@sp.uni-lj.si.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Št. 07/02
Ob-69150
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-93-01, telefaks 01/588-93-02.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prenova informacijskega sistema po naslednjih sklopih:
a) sistem za vodenje naročniških razmerij, obračun proizvodov in storitev ter saldakonti kupcev;
b) prednaročniški sistem in tehnične evidence;
c) finančno računovodski informacijski
sistem s podporo za planiranje, analiziranje in kontroling.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko sodeluje na javnem
razpisu le za naročilo v celoti, oziroma za
vse sklope.
5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in
70, 1001 Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do najkasneje 30. 6. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko, II. nadstropje, soba 211. Dodatne
informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-93-02 ali
po elektronski pošti na naslovu: mira.filipic@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Mira Filipič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 25.000 SIT z virmanom na žiro račun Javnega podjetja
Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
PFR-07/02. Plačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
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rovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v Oddelek za logisiko Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana, II. nadstropje, soba 211.
10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb bo
19. 6. 2002 ob 11.30 na naslovu Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, 1001 Ljubljana, pritličje,
sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT z veljavnostjo do 24. 8.
2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila bodo izvršena na osnovi izstavljenih delnih n končnih računov za opravljene storitve iz predmetne razpisne dokumentacije v
roku 45 dni od datum izstavitve posameznega računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– finančno stanje;
– okolje rešitve na ORACLE podatkovnem strežniku;
– integracija informacijske rešitve v naročnikovo okolje;
– opredelitev prenove informacijskega
sistema v skladu s specifikacijo funkcionalnih zahtev razpisanih del v celoti v skladu s
terminskim načrtom;
– zagotovitev funkcionalnih zahtev;
– predstavitev funkcionalnosti;
– reference o uspešno delujočih informacijskih sistemih (a., b., c.) v velikih
družbah;
– letni obseg prihodkov;
– odzivni čas;
– roki za izvedbo;
– stalnost sodelovanja v projektu in strokovna usposobljenost;
– primernost podizvajalca;
– plačilni rok;
– način delovanja informacijskega sistema;
– garancija in vzdrževanje programske
opreme;
– predaja izvorne kode;
– avtorsko in licenčno pravo;
– migracija podatkov;
– uporabniški vmesniki in izpisi v slovenskem jeziku;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 24. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 7.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– kakovost ponudbe z vidika funkcioanlnosti ponujenega informacijskega sistema
- 40%;
– ponudbena vrednost izvedbe prenove informacijskega sistema - 30%;
– tehnološka sodobnost informacijske
rešitve - 10%;
– reference o uspešno delujočih informacijskih sistemih v velikih družbah za sklop a) (sistem za vodenje naročniških razmerij, obračun proizvodov in storitev ter
saldakonti kupcev) in sklop b) (prednaročniški sistem in tehnične evidence) - 10%;
– reference o uspešno delujočih informacijskih sistemih v velikih družbah za sklop c) (finančno računovodski informacijski
sistem s podporo za planiranje, analiziranje in kontroling) - 5%;
– garancijska doba enaka ali daljša od
enega leta in pol - 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 9/06
Ob-69178
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: montaža
OPGW kabla za objekte DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno, odsek: Tolmin-Cerkno, DV 110 kV Cerkno-Idrija in DV 110
kV Ajdovščina-Idrija (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 le ponudbe izdelane za celoten obseg razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno, odsek: Tolmin-Cerkno, DV
110 kV Cerkno-Idrija, DV 110 kV Ajdovščina-Idrija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2. 9. 2002 do
15. 10. 2002.
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
Elizabeta Strgar-Pečenko in Martin Hostnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 12.000 SIT (cena
10.000 SIT + DDV 2.000 SIT), virmansko
nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na žiro račun št. 50106-601-90093, sklic
na št. 47.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
9.30.
(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, 10. 6. 2002 ob 10. uri,
v dvorani B, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% skupne
ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljenih delih, potrjenih s
prevzemnim zapisnikom.
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:
– dela morajo biti izvršena v času od
2. 9. 2002 do 15. 10. 2002. V tem času
ima naročnik zagotovljene izklope daljnovodov,
– naročnik prizna ponudniku/podizvajalcu sposobnost za izvedbo razpisanih del,
če ima ponudnik/podizvajalec s strani naročnika potrjeni vsaj 2 uspešno izvršeni
montaži OPGW kabla na 110 kV ali višjem
napetostnem nivoju, v zadnjih 10 letih,
– garancijski rok za razpisana dela je
24 mesecev od spuščanja v obratovanje
oziroma od uspešnega tehničnega pregleda,
– 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,
– revizorsko mnenje (v primeru da skupna ponudbena cena presega vrednost
50,000.000 SIT).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN-1:
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,
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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 graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
4. Odredba o varnosti strojev,
5. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.
(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: 10. 8. 2002, 20. 6.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna ponudbena cena (77%), plačilni pogoji (3%), reference izvajalca za tovrstna dela
na 110 kV ali višjem napetostnem nivoju v
elektroenergetskem sistemu Slovenije
(20%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 733-2002
Ob-69181
1. Naročnik: Spekter d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,
1420 Trbovlje, tel. 03/563-30-14, faks
03/563-30-25, e-mail: spekter.trbovlje@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a Zakona o javnih naročilih: storitve vzdrževanja in popravila (1. točka Priloge 1a).
Izvedba vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih na območju Občine Trbovlje
in Zagorje ob Savi, in sicer:
– zidarska dela – ocenjena vrednost
18,000.000 SIT,
– vodovodna dela – ocenjena vrednost
30,000.000 SIT,
– krovsko-kleparska dela – ocenjena
vrednost 25,000.000 SIT,
– mizarska dela – ocenjena vrednost
25,000.000 SIT,
– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 12,000.000 SIT,
– slikopleskarska, tlakarska in keramičarska dela – ocenjena vrednost
40,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: posamični sklopi del, za katere se lahko potegujejo ponudniki so:
– zidarska dela,
– vodovodna dela,
– krovsko-kleparska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– slikopleskarska, tlakarska in keramičarska dela.
5. Kraj izvedbe del: območje občine
Trbovlje in Zagorje ob Savi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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7. Datum predvidenega začetka in dokončanja: rok začetka del: julij 2002, rok
dokončanja del: junij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Spekter
d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, pri
Urošu Kuharju – tel. 03/563-30-18, faks
03/563-30-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo interesenti lahko dvignejo od te
objave do 31. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred prevzemom razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni Spektra ali na ŽR
26330-0012666385 po 15.000 SIT za
razpisno dokumentacijo.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu, morajo
predložiti pisno ponudbo in dokazila o sposobnosti do 20. 6. 2002 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti, označena
s napisom: Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževalna dela na naslov: Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Andreja
Hauptman.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, dne 20. 6. 2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila: plačila se bodo vršila na osnovi izstavljenih
računov v roku 30 dni.
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: so objavljene 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: ne.
(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. 7. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 6.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: so navedene v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobijo na tel. 03/563-30-18, pri Urošu
Kuharju, med 8. in 10. uro.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Spekter, d.o.o., Trbovlje
Št. 01-05/2002
Ob-69186
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
16,
1000
Ljubljana,
tel.
01/598-23-01, faks 01/534-79-97.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN: opravljanje storitev organizacije in
nudenja prehrane študentom in delavcem fakultete ter zunanjim gostom z
oddajo poslovnega prostora v najem,
sklic na prilogo 1B, št. 17.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena delitev po sklopih.
5. Kraj izvedbe: na sedežu naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek opravljanja storitve najkasneje do 1. 11. 2001.
Storitev se bo opravljala za čas veljavnosti
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Janez
Gartner,
tel.
01/598-23-01,
faks
01/534-79-97. Zainteresirani ponudniki
morajo predložiti dokazila o plačilu dokumentacije (kopija virmana, položnica).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno
z DDV), z virmanom na žiro račun Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, št.
50100-603-40045.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. junij 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. junij 2002 ob 12.30, v prostorih Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti ali potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti na žiro račun najemodajalca,
12. Pogoji financiranja in plačilo in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: določeni 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 splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: določeni v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti ime in strokovno izobrazbo odgovorne in kontaktne osebe za
izvedbo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna 90 dni od roka, določenega za
oddajo ponudb. Predvideni rok za odločitev o sprejemu ponudbe je najkasneje do
25. junija 2002.
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: 10. maj 2002.
Pedagoška fakulteta
Št. 50/24/2002
Ob-69194
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310
Slovenska Bistrica, tel.: 02/81-81-457,
faks: 02/81-81-141.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: svetovanje in
strokovni nadzor nad izvedbo kanalizacijskega sistema in centralne čistilne
naprave Slovenska Bistrica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba velja za celotno uslugo.
5. Kraj izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe: 1. julij 2002; predvideno
dokončanje: konec leta 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica; Oseba: Blaž Gregorič, univ.
dipl. inž. str.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 6. 2002 vsak delovni dan med 8. in
12. uro, ob sredah med 8. in 16. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR:
01000-0100009605 odprt pri Banki Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. junija 2002
do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Občine Slovenska
Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. junija 2002 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan, kot del ponudbe, predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
znesku 200.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe sklenjene med člani skupnega nastopa (joint venture ali konzorcij),
iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla
in odgovornosti posameznih izvajalcev za
izvedbo javnega 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: a) dokazilo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti (predložiti
dokument - odločbo, ki jo je izdala pristojna inšpekcijska služba ali državni organ,
da ponudnik izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti, za katere je registriran; b) potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni vložen predlog za začetek postopka prisilne poravnave, ne predlog za začetek stečajnega postopka in ne
predlog za začetek likvidacijskega postopka (priložiti dokument); c) podatki o boniteti poslovanja (potrjen BON 1, BON 2) mlajši od 30 dni; č) potrdilo davčnega organa
o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov, določenih z zakonom; d) podatki o
letnem prometu (izključno za opravljanje
storitev nadzora); e) dokazila o referencah;
f) podatki o uspešni izvedbi nadzorov, ki so
bili sofinansirani s strani Phare v zadnjih
petih letih. Obvezno priložiti referenčne izjave naročnikov.
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: pravne
osebe morajo 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 ponudb:
90 dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb. Datum odločitve je 14. junij 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: a) reference; b) konkurenčnost ponudbe (cena); c) plačilni pogoji; č) solventnost podjetja; d) druge posebne ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Blaž Gregorič, univ. dipl.
inž. str.; telefon: 02/81-81-457.

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. maj 2002.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 64000-0003/02
Ob-69196
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 01/787-76-79,
tel. 01/787-83-85, e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Ivančna Gorica.
Vrsta storitve: storitev kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo šolskih prevozov se odda kot
celota.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Ivančna Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do konca junija 2003, z možnostjo podaljšanja še
za eno šolsko leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica - sprejemna pisarna; informacije pri referentu za družbene dejavnosti Bogomirju
Sušiču, tel. 01/787-83-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15. ure, sreda od
7.30 do 17. ure, petek od 7.30 do 13. ure
do roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV)
na TRR Občine Ivančna Gorica št.
01000-0100002136 in s pripisom: Javni
razpis - izvajanje šolskih prevozov. Pri dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik izkazati z dokumentom (položnica, virman), iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 6. 2002
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% pogodbene vrednosti, veljavna do
15. 8. 2002.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval
mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun poravnal v 30 dneh po
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prejemu, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
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 skupni izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.
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: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 30. 9. 2002. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 7.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Občina Ivančna Gorica
Št. 020-108/00
Ob-69197
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predelava izrabljenih motornih vozil (stara bremena).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2002 - december 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
vložišču Ministrstva za okolje in prostor na
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Dunajski 48, Ljubljana, 2. nadstropje. Dodatne informacije lahko zahtevajo pri Sergeju Laurenčiču, tel. 01/47-87-362, telefaks 01/47-87-425.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za
dvig razpisne dokumentacije je 17. 6.
2002 do 9. ure.
(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
18. 6. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2.
nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri v veliki sejni
sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od orientacijske vrednosti javnega razpisa.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
primeru, da bi skupina ponudnikov predložila skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi
naročila, v kateri bodo urejena in določena
njihova medsebojna razmerja glede izvajanja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: predložitev dovoljenja Agencije RS za okolje za predelavo
izrabljenih avtomobilov.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna najmanj do 30. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del 30%,
2. stopnja predelave in delež za reciklažo primernih odpadkov, razvidno iz priloženega načrta ravnanja z odpadki 25%,
3. ustrezna tehnična opremljenost in kadrovska zasedba ponudnika ter kadrovska
zasedba projektne skupine (podizvajalcev)
20%,
4. reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika samo za področje razpisanih del in samo za obdobje zadnjega
dopolnjenega in tekočega leta 20%,

5. čas pričetka izvedbe naročila po podpisu pogodbe 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 90425-5/2002-4
Ob-69250
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zajem podatkov za topografsko bazo večje natančnosti, priloga 1B-storitve-druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:
4.1. Območje 1 (39 listov TTN 5),
4.2. Območje 2 (39 listov TTN 5).
5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v
prostorih izvajalca, v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek po uveljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
pa je 30. oktober 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Služba za
finančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
18. 6. 2002 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
5.000
SIT
na
žiro
račun
50100-840-061-6163
18
251277141998-00002002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana,
Nives Jurcan, soba P10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 5% od vsote ponudbenih cen
posameznih nalog.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo v celoti financira naročnik.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
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 najmanj do 31. julija 2002, naročnik
bo sprejel odločitev o izbiri predvidoma do
28. junija 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 75 točk), izkušnje in reference ponudnika na primerljivih delih (do 15 točk),
ustreznost projektne skupine (ključnega
osebja) (do 10 točk).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Marija Brnot 01/478-48-07, Nives
Jurcan 01/478-49-27.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objavljeno.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 361-00-132/2002
Ob-69286
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava “Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj“.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
5. Kraj izvedbe: na lokaciji izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: izdelava pravilnika bi se začela predvidoma z mesecem
avgustom 2002, delo pa bi trajalo približno
sedem mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
vložišču Ministrstva za okolje in prostor na
Dunajski 48, Ljubljana, 2. nadstropje. Dodatne informacije lahko zahtevajo pri Saši
Galonji, univ. dipl. inž. arh., služba za koordinacijo področja graditve, telefon št.
01/478-73-48, faks 01/478-74-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za
dvig razpisne dokumentacije je 26. 6.
2002 do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 1. 7.
2002 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2.
nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska
47, Ljubljana, 3. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): morebitna 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: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe,
odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta
predvidoma 16. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena bo predstavljala 60 % delež,
reference izvajalca naloge na podobnih nalogah pa 40 % delež.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-69287
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji za avtocestni odsek Vučja vas - Beltinci od km
0,020 do km 6,320.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: Vučja vas - Beltinci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje dr. Aljoša Šajna, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-284, faks 01/30-94-302.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe
za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 6. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
19. 6. 2002 ob 9. uri na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,620.000 SIT in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. 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.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: skladno z razpisno
dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: 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.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 16. 12. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 2. 8.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
10. 5. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 001-04/02
Ob-68903
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike
Slovenije za prostorsko planiranje.
2. Naslov naročnika: Dunajska 21,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-70-14, faks
01/478-70-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predviden
je tisk več publikacij iz sklopa prostorskega plana. Naklada, oblika, vsebina, itd.
bodo določeni v II. fazi.
(b) Kraj dobave: na sedežu naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvideni so trije sklopi, na katere
se lahko prijavi ponudnik za vse skupaj ali
posamično na en ali več sklopov, ki ustrezajo njegovim strokovno – tehničnim zmogljivostim:
– sklop 1:
– tisk treh publikacij, ki so ključni dokumenti prostorskega planiranja na državnem nivoju,
– posebni efekt: hologramska bleščica velikosti 43 mm x 28 mm;
– sklop 2:
– digitalni tisk, (31 publikacij) sestavni del ključnih dokumentov prostorskega
planiranja na državnem nivoju,
– postavitev po tipičnem prelomu;
– sklop 3:
– tisk, spremljajoči sestavni del dokumentov, ki vsebujejo pisno gradivo, tabele,
grafikone, ilustracije in kartografski material
– postavitev po tipičnem prelomu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: datum za-
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četka je predviden v mesecu juliju
2002 in predvideni datum zaključka je
leta 2005.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dvignete v tajništvu Urada RS
za prostorsko planiranje, Dunajska 21,
1000 Ljubljana. Dodatne informacije dobite
pri Alenki Bošnak, tel. 01/478-70-45.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave do 29. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 3. 6. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska
21, 1000 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni plačilni rok po potrditvi računa s strani naročnika.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
postopka je najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje
Št. 25/02
Ob-68913
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; tel. +386 1 58 75 200;
faks +386 1 52 46 480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme.
(b) Kraj dobave: objekt naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposobljenost se bo ponudnikom priznala za obdobje
treh let, naročnik bo druge faze izvedel po
potrebi po tovrstnem blagu.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in

dodatne informacije: Jasmin Rebselj, Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad., soba 28, tel. +386 1 58 75 247, faks
+386 1 58 75 217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – Dobava računalniške opreme”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti do vključno 11. 6. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudnik mora poslati prijavo na
naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali
dostaviti v vložišče, I. nad., soba 27.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bianco menica ali bančna garancija, odvisno od
vrednosti naročila v drugi fazi.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
dobavi in instaliranju opreme pri naročniku, naročnik nudi najkrajši 60 dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
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 mora imeti najmanj 10 redno zaposlenih delavcev,
– najmanj 10 referenc za dobavo računalniške opreme v zadnjih treh letih v vrednosti nad 10,000.000 SIT,
– maks. dobavni rok za opremo od 21
dni,
– garancijska doba za opremo 3 leta.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: naročnik bo izvedel drugo fazo po
potrebi.
12. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste blaga in bodo podana v
razpisni dokumentaciji za II. fazo postopka
(ponudbena cena s plačilnimi pogoji, število
redno zaposlenih delavcev, povprečna delavna doba redno zaposlenih delavcev, reference, dobavni rok, prisotnost na trgu računalniške opreme).
13. Morebitne druge informacije o naročilu: predmet razpisa je dobava naslednje opreme: podatkovni strežniki, osebni
računalniki, prenosni računalniki, LCD
monitorji, monitorji 17“, monitorji 19“, monitorji 22“, brizgalni tiskalniki, laserski tiskalniki, scaner A4/A3, programska oprema za postaje, programska oprema za
strežnike.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-69271
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
email: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni in kanalizacijski material po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Kraj dobave: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: da;
1. sklop: spojke (univerzalne, reparaturne), armature (lovilci nesnage), spojke in
orglice (zobčaste nabijalne spojke za TPE
cevi, univerzalne orglice za vgradnjo na vse
cevi s krogelno zaporo, prirobnice), fitingi
(pocinkani), vijačni material, vodovodni števci, ventili krogelni, jašek za vodomer,
2. sklop: fazoni (Lž), armature (hidranti
podzemni in nadzemni, cestna kapa), fitingi
(spojke), cevi,
3. sklop: armature (EV zasuni), vgradni
podaljški (teleskopski vgradi podaljški in
ogradilne garniture), orglice (za vgradnjo
duktil cevi).
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek dobave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
1 leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije v obliki
pisnih vprašanj naslovite na Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
Celje, faks 03/42-50-360. Naročnik ne namerava organizirati sestanka s ponudniki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan do 27. 5.
2002 med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT je
potrebno nakazati na transakcijski račun naročnika Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do ponedeljka, 27. 5.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo nakazoval plačila na žiro/transakcijski

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3779

račun prodajalca v roku 30 dni od odpreme
iz prodajnega skladišča.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ne.
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: pogoj, da se prispela
ponudba upošteva, je, da je ponudnik davčni zavezanec (priložiti je potrebno potrdilo
o vpisu v register zavezancev za davek na
dodano vrednost), sposobnost zagotavljanja vseh vrst blaga po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji znotraj enega sklopa (lahko
se kandidira za vse sklope), rok dobave –
odzivni čas maks. 1 dan, dostava fco skladišče naročnika, urejena kontrola kvalitete s
strani ponudnika, prodajalec bo na zatevo
naročnika dobavljal vzorce blaga, kompenzacija v višini vsaj 30% računa.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: datum predložitve ponudb 11. 6. 2002,
predvideni datum za odločitev o sprejemu
ponudbe 14. 6. 2002
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV v
posameznem sklopu, vključevati pa mora
dobavo materiala na naslov Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Delo se bo oddajalo za vsak sklop posebej.
Letna pogodba se bo sklenila z najcenejšim
ponudnikom za posamezen sklop.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
Ob-69370
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31 00, faks 02/521-10-07.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
ostalo prehrambeno blago po naslednjih
sklopih:
1. presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina,
2. presno meso – perutnina,
3. zamrznjene ribe,
4. mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in telečjega mesa ter paštete,
5. mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. kruhi,
8. zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sveže sadje,
10. suho sadje,
11. vloženo sadje,
12. sveža zelenjava,
13. zamrznjena zelenjava,
14. vložena zelenjava,
15. olje in maščobna živila,
16. testenine in različne jušne zakuhe,

17. moke,
18. riž, kaše in kosmiči,
19. jajca,
20. ostalo prehrambeno blago.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
9000 Murska Sobota, skladišče kuhinje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo za en sklop, za
dva ali več sklopov skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 12 mesecev. Sposobnost se prizna za obdobje 3 let.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in kontaktna oseba za dodatne informacije: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Andreja Stepanovič, tel.
02/512-31-00, faks 521-10-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave pa do 10. 6. 2002, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.950 SIT, negotovinsko
na ŽR št. 51900-603-32361, s pripisom
“JR za živila”.
6. (a) Datum in ura do kdaj bo naročnik
sprejemal prijave: 10. 6. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tajništvo bolnišnice.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
pripravi svojo ponudbo, povezave naročnik
ne bo upošteval.
10. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati morali
predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati
morajo predložiti ponudbe predvidoma do
22. 7. 2002 do 10. ure, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. 7.
2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: v času postopka javnega naročila bo
naročnik sprejemal vprašanja zainteresiranih ponudnikov le v pisni obliki, z odgovori
nanje pa bodo seznanjeni vsi, ki so prejeli
razpisno dokumentacijo. O datumu in uri
javnega odpiranja ponudb bodo ponudniki
obveščeni v pisnem povabilu (69. člen ZJN).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 200/2001
Ob-68909
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 1 kos tovorno vozilo, nosilnosti 6–7
ton, nad 300 KW, štirikolesni pogon,
prekucnik, z nakladalno roko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 70%, dobavni rok 10%, tehnična ustreznost 10%,
plačilni pogoji 5%, garancija nad 12 mesecev 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Scania Slovenija
d.o.o., Cesta v Gorice 28, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
23,850.731,29 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,583.276 SIT – 23,135.209,35 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. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 462-02/75-02/0520-010 Ob-69070
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: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup 1961 puloverjev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pletilstvo Jakopina, Mija Kepic s.p., Cerklje na Gorenjskem.
7. Pogodbena vrednost: 15,271.080
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: naročnik je oddal po predhodni pridobitvi mnenja Urada za javna naročila javno naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave. v skladu z 2. točko 1.
odstavka 20. člena ZJN-1.
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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: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 182/2001
Ob-69132
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: osebna varovalna oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: Za sklop A: zimska oblačila
je prispela samo ena ponudba. Za sklop C:
osebna varovalna oprema za VPD naročnik
zaradi zmanjšanja potreb in varčevanja ni
izbral nobenega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sklop B: osebna in skupna varovalna oprema: Sava trade d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,087.209 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,675.396 SIT, 2,020.790 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: 10. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 4/2002
Ob-69135
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, tel. 05/33-94-100, faks
05/33-94-160.
3. Datum izbire: 20. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago, papirna galanterija, galanterija in sanitetni material.
Kraj dobave: Dom upokojencev Nova
Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1. sadje:
– Uroš Cej s.p., Cesta na Čuklje 46,
Šempeter pri Gorici,
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter pri Gorici,
– KZ Vipava z.o.o., Goriška cesta 13,
Vipava,
– skupina 2. sveža zelenjava in suhe
stročnice:
– Uroš Cej s.p., Cesta na Čuklje 46,
Šempeter pri Gorici,
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter pri Gorici,
– KZ Vipava z.o.o., Goriška cesta 13,
Vipava,

– KGZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva 27,
Kranj,
– skupina 3. kruh in pekarsko pecivo:
– Pecivo d.d. Rejčeva 26, Nova Gorica,
– Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, Ajdovščina,
– skupina 4. jajca:
– Kmetijstvo Peloz d.o.o., Vrtojbenska
cesta 8, Šempeter pri Gorici,
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48,
Šempeter pri Gorici,
– skupina 5. zamrznjene ribe:
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš,
– skupina 6. konzervirane ribe:
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš,
– Mercator - Goriška d.d., Gregorčičeva
19, Nova Gorica,
– skupina 7. perutnina in perutninski izdelki:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
– MIP d.d., Panoviška 1, Nova Gorica,
– skupina 8. sveže meso:
– MIP d.d., Panoviška 1, Nova Gorica,
– EDIP - GRO d.o.o., Ozeljan 32/d,
Šempas,
– skupina 9. mesni izdelki:
– MIP d.d., Panoviška 1, Nova Gorica,
– Kras d.d., Šepulje 31, Sežana,
– skupina 10. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava,
– skupina 11. zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Ljubljana,
– Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– skupna 12. zamrznjena zelenjava:
– Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova
55, Mengeš,
– skupina 13. testenine:
– Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– Mlinotest živilska industrija d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina,
– skupina 14. mlevski izdelki:
– Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
– Mlinotest živilska industrija d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina,
– skupina 15. olja:
– Mercator - Goriška d.d., Gregorčičeva
19, Nova Gorica,
– skupina 16. splošno prehrambeno blago:
– Mercator - Goriška d.d., Gregorčičeva
19, Nova Gorica,
– skupina 17. papirna galanterija:
– Sava Trade trgovina in storitve d.d.,
Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
– Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže,
– skupna 18. galanterija:
– Sava Trade trgovina in storitve d.d.,
Cesta v Mestni log 90, Ljubljana,
– Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
Griže,
– skupina 19. sanitetni material:
– Profarmakon d.o.o., Preradovičeva
20, Maribor,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sadje: 3,485.667 SIT,
– skupina 2. sveža zelenjava in suhe
stročnice: 3,914.730 SIT,
– skupina 3. kruh in pekarsko pecivo:
1,648.253,10 SIT,
– skupina 4. jajca: 320.000 SIT,
– skupina 5. zamrznjene ribe: 589.155
SIT,
– skupina 6. konzervirane ribe: 636.895
SIT,
– skupina 7. perutnina in perutninski izdelki: 4,400.292 SIT,
– skupina 8. sveže meso: 8,395.350
SIT,
– skupina
9.
mesni
izdelki:
3,149.451,20 SIT,
– skupina 10. mleko in mlečni izdelki:
9,111.956,52 SIT,
– skupina 11. zamrznjeni izdelki iz testa:
621.813,50 SIT,
– skupina 12. zamrznjena zelenjava:
441.106,75 SIT,
– skupina 13. testenine: 460.680 SIT,
– skupina
14.
mlevski
izdelki:
370.784,72 SIT,
– skupina 15. olja: 887.039,20 SIT,
– skupina 16. splošno prehrambeno blago: 7,579.491,59 SIT,
– skupina 17. papirna galanterija:
668.756,36 SIT,
– skupina 18. galanterija: 753.009,89
SIT,
– skupina 19. sanitetni material:
3,882.180,02 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1. sadje: 4,226.230 SIT,
3,485.667 SIT,
– skupina 2. sveža zelenjava in suhe
stročnice: 7,906.639 SIT, 3,914.730 SIT,
– skupina 3. kruh in pekarsko pecivo:
2,897.685 SIT, 1,648.253,10 SIT,
– skupina 4. jajca: 400.000 SIT,
320.000 SIT,
– skupina 5. zamrznjene ribe: 589.155
SIT,
– skupina 6. konzervirane ribe: 764.841
SIT, 636.895 SIT,
– skupina 7. perutnina in perutninski izdelki: 4,631.650 SIT, 4,400.292 SIT,
– skupina 8. sveže meso: 8,436.168
SIT, 8,395.350 SIT,
– skupina 9. mesni izdelki: 3,691.000
SIT, 3,149.451,20 SIT,
– skupina 10. mleko in mlečni izdelki:
10,876.748,90 SIT, 9,111.956,52 SIT,
– skupina 11. zamrznjeni izdelki iz testa:
715.435 SIT, 621.813,50 SIT,
– skupina 12. zamrznjena zelenjava:
441.106,75 SIT,
– skupina 13. testenine: 620.202,40
SIT, 460.680 SIT,
– skupina
14.
mlevski
izdelki:
506.814,88 SIT 370.784,72 SIT,
– skupina 15. olja: 887.039,20 SIT,
– skupina 16. splošno prehrambeno blago: 7,579.491,59 SIT,
– skupina 17. papirna galanterija:
1,098.698,92 SIT, 668.756,36 SIT,
– skupina 18. galanterija: 1,224.708,42
SIT, 753.009,89 SIT,
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– skupina 19. sanitetni material:
4,076.500,41 SIT, 3,882.180,02 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Valter Devetak, ekonom, tel.
05/33-94-169.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 20 z dne 8. 3. 2002, Ob-65269.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Dom upokojencev Nova Gorica
Št. 29/1311/2002
Ob-69141
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/472-27-02.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava zaščitnih relejev, hitrih registratorjev in lokatorjev napak - proizvajalcev a) Alstom, b)Siemens in c) ABB.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na podlagi 110. člena ZJN-1 oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
a) Elektronabavi, d.o.o., Cesta 24. junija
3, 1231 Ljubljana - Črnuče,
b) Siemens, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana in
c) ABB, d.o.o. Toplarniška 19, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
a) 22,232.124 SIT,
b) 51,006.422,21 SIT in
c) 160,910.904 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 za vsak
sklop (a, b, in c).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 22,232.124 SIT,
b) 51,006.422,21 SIT in
c) 160,910.904 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 4. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega
omrežja
Št. 3/02-15
Ob-69143
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 14. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živil in materiala za prehrano za triletno obdobje; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje;
2. Cvetkovič Boris s.p., ulica bratov Gerjavič 41, 8257 Dobova;
3. Franci Žerak s.p., Strmolska 9, 3252
Rogatec;
4. ”SI-PO” d.o.o., Blatno 4d, 8254 Globoko;
5. KZ Krka z.o.o., Šentjernejska cesta
6, 8000 Novo mesto;
6. Mesnine dežele Kranjske d.d., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje;
7. Pivka perutninarstvo d.d., Neverke
30, 6256 Košana;
8. Mercator - Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;
9. Brumec - Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš;
10. Erika Rostohar s.p., Brege 1, 8273
Leskovec pri Krškem;
11. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
12. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče;
13. Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto;
14. Žito prehrambna industrija d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana;
15. Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1000
Ljubljana;
16. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
1. Celjske mesnine: 2,073.987 SIT,
2. Cvetkovič Boris s.p.: 3,631.311 SIT;
3. Franci Žerak s.p.: 3,467.300 SIT;
4. ”SI-PO” d.o.o.: 3,050.831 SIT;
5. KZ Krka z.o.o.: 4,403.011,50 SIT;
6. Mesnine dežele Kranjske d.d.:
1,731.653 SIT;
7. Pivka perutninarstvo d.d.: 1,092.394
SIT;
8. Mercator - Dolenjska d.d.: 6,629.290
SIT;
9. Brumec - Ručigaj d.o.o.: 614.251
SIT;
10. Erika Rostohar s.p.: 441.375 SIT;
11. Ljubljanske
mlekarne
d.d.:
4,363.194 SIT,
12. Mlekarna Celeia d.o.o.: 4,164.946
SIT;
13. Dolenjske pekarne d.d.: 926.020
SIT;
14. Žito prehrambena industrija d.d..:
916.280 SIT;
15. Jata d.d.: 1,167.295 SIT;
16. Živila Kranj d.d.: 6,099.650 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi
možne prijave na posamezno vrsto blaga
oziroma komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 11. 2.
2002, Ob-63722.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Javni zdravstveni zavod Splošna
bolnišnica Brežice
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Št. 1/02-12
Ob-69146
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zdravstveni material: zdravila skupine D in ostali medicinsko potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) cena – 80 točk,
b) druge ugodnosti ponudnika – 20 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana,
2. Nord d.o.o., Gotovlje 62a, 3310 Žalec,
3. Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236 Trzin;
4. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice,
5. Incom group d.o.o., Cesta Bokalce
3, 1000 Ljubljana;
6. Star 2000 d.o.o., Obrtna 13, 6310
Izola;
7. Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana;
8. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana;
9. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana;
10. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana;
11. Profarmakon International d.o.o.,
Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor;
12. Johnson&Johnson s.e., podružnica
Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana;
13. Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica
10, 1000 Ljubljana;
14. PFM-S d.o.o., Kolodvorska 2, 4000
Kranj;
15. Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1d,
5000 Nova Gorica;
16. Merit d.o.o., Šmartinska cesta 130,
1000 Ljubljana,
17. Simps’s d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
18. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. Medis: 2,558.120 SIT;
2. Nord: 731.680 SIT;
3. Helpy: 562.729 SIT;
4. Laboratorijska
tehnika
Burnik
1,537.806 SIT;
5. Incom group: 1,147.097 SIT;
6. Star 2000: 1,162.212 SIT;
7. Medias International: 412.342 SIT;
8. Kemofarmacija: 8,562.650 SIT;
9. Hibiskus: 2,878.481 SIT;
10. Auremiana. 384.219 SIT;
11. Profarmakon
International:
11,136.120 SIT;
12. Johnson&Johnson: 383.359 SIT;
13. Salus: 1,724.624 SIT;
14. PFM-S: 1,514.455 SIT;
15. Gopharm: 17,917.779 SIT;
16. Merit: 1,063.071 SIT;
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17. Simps’s: 1,507.193 SIT;
18. Sanolabor: 11,910.677 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 21. 12.
2001, Ob-60986.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Javni zdravstveni zavod Splošna
bolnišnica Brežice
Št. 3/02-15
Ob-69149
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: biokemični analizator z reagenti za
triletno obdobje: dobava: Splošna bolnišnica Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) končna vrednost ponudbe za aparat,
potrošno vzdrževalni material in reagenti –
55 točk;
b) karakteristike biokemijskega analizatorja;
c) starost modela biokemijskega analizatorja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lek d.d. Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 38,605.702
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,012.093 SIT, 38,605.702 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 15. 2.
2002, Ob-64069.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 5. 2002.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-69292
1. Naročnik: Dom starejših občanov Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,

– perutnina in perutninski izdelki,
– ribe,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in peciva,
– sveže in suho sadje,
– sveža zelenjava,
– konzervirano sadje,
– konzervirana zelenjava,
– zamrznjena zelenjava,
– testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– jajca,
– paštete,
– splošno prehrambeno blago 1,
– splošno prehrambeno blago 2,
– pijače.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sveže meso: KZ Črnomelj z.o.o, Kolodvorska 39, Črnomelj,
– mesni izdelki: KZ Črnomelj z.o.o, Kolodvorska 39, Črnomelj,
– perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 1, Ptuj,
– ribe: Predelava sadja in vrtnin, Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Sevno 11, Novo mesto,
– kruh in peciva: Dolenjske pekarne
d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– sveže in suho sadje: Predelava sadja
in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14,
Novo mesto,
– sveža zelenjava: Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo
mesto,
– konzervirano sadje: Kolinska d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,
– konzervirana zelenjava: Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc s.p., Mestne njive
14, Novo mesto,
– zamrznjena zelenjava: KZ Krka z.o.o.,
Šentjernejska cesta 6, Novo mesto,
– testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica,
– jajca: Predelava sadja in vrtnin, Bojan
Krnc s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– paštete: Osem d.o.o., Sp. Slivnica
107, Grosuplje,
– splošno prehrambeno blago 1: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,
– splošno prehrambeno blago 2: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,
– pijače: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: vrednosti z
DDV:
– sveže meso: 5,164.816 SIT,
– mesni izdelki: 1,532.686 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
1,894.422 SIT,
– ribe: 368.916 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,253.386
SIT,
– kruh in peciva: 1,331.880 SIT,
– sveže in suho sadje: 946.217 SIT,
– sveža zelenjava: 1,034.551SIT,
– konzervirano sadje: 585.430 SIT,
– konzervirana zelenjava: 437.762 SIT,
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– zamrznjena zelenjava: 149.000 SIT,
– testenine: 106.477 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 558.043
SIT,
– jajca: 107.400 SIT,
– paštete: 826.420 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,392.942 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,054.204 SIT,
– pijače: 852.948 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednosti z DDV:
– sveže meso: 5,221.242 SIT,
5,164.816 SIT,
– mesni izdelki: 1,721.051 SIT,
1,532.686 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:
2,270.080 SIT, 1,894.422 SIT,
– ribe: 368.916 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,253.386
SIT,
– kruh in peciva: 1,331.880 SIT,
– sveže in suho sadje: 1,061.744 SIT,
946.217 SIT,
– sveža zelenjava: 1,369.993 SIT,
1,034.551 SIT,
– konzervirano sadje: 617.180 SIT,
585.430 SIT,
– konzervirana zelenjava: 635.511 SIT,
437.762 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 182.543 SIT,
149.000 SIT,
– testenine: 133.516 SIT, 106.477 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 707.386
SIT, 558.043 SIT,
– jajca: 114.000 SIT, 107.400 SIT,
– paštete: 842.040 SIT, 826.420 SIT,
– splošno prehrambeno blago 1:
1,392.942 SIT,
– splošno prehrambeno blago 2:
1,054.204 SIT,
– pijače: 919.892 SIT, 852.948 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001, Ob-51684.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 5. 2002.
Dom starejših občanov Črnomelj
Ob-69295
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana,
faks
01/423-22-205,
tel.
01/477-33-20.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: invertni mikroskop IX71 z digitalnim
sistemom DP 50.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edini ponudnik v Sloveniji –
v skladu z drugo točko prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d. Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
11,082.266,52 SIT (brez DDV).

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3783

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: /
Institut “Jožef Stefan”

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
Popravek
Ob-69460
V Uradnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5.
2002 je bilo objavljeno obvestilo o oddaji
naročila za javni razpis za izbiro izvajalca po
odprtem postopku za AC Klanec-Ankaran,
Srmin-Socerb; trasa od km 11.500 do km
19.500 (Ob-68582).
Popravijo se 7., 10. in 11. točka in se
pravilno glasijo:
7. točka: Pogodbena vrednost:
6.477,005.639 SIT.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
7.444,461.665,85
SIT
in
5.666,733.234,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno ni bila izbrana, ker je bila
nepravilna.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 363-30/01
Ob-68915
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije po pooblastilu za Ministrstvo za finance, Davčno upravo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova poslovnih prostorov Davčne uprave Republike Slovenije, Izpostave Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje 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 – 3 točke;
5. splošni garancijski rok za izvedena
dela – do 4,8 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Final d.d., Nova Gorica,
Cesta 25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
40,434.795,31 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
54,916.332,01
SIT
in
40,434.795,31 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. 5. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 1791/02
Ob-68977
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja komunalne infrastrukture Dolenje Kamence.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd d.d., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 29,371.836
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 3,205.450 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,719.529,20 SIT, 29,371.836 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 1793/02
Ob-68978
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. Datum izbire: 19. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja mestne plinske mreže ter obnovo vodovoda in kanalizacije na območju Žabje vasi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto d.d.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 59,074.578
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,367.936 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,672.971,84 SIT, 59,074.578 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 1792/02
Ob-68979
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.
3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: nadaljevanje izgradnje
kanalizacije v KS Dolž.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Novograd d.d., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
20.623.230,71 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,013.349 SIT, 20,623.230,71
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 22-23 z dne 30. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 414-05-0001/2002-540 Ob-69188
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,
Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe,
Titov trg 1, 3320 Velenje, tel.
03/896-16-00.
3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja prizidka k POŠ
Vinska gora, gradbena, obrtna in instalacijska dela, Vinska gora 31, Velenje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena,
– rok dokončanja del,
– reference,
– garancijski rok,
– ugodni plačilni pogoji.
Izbrani ponudnik je ponudil najugodnejšo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Prešernova 9a, Velenje.
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7.
Pogodbena
vrednost:
12,181.455,80 SIT, brez davka na dodano
vrednost.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
13,980.619,34
SIT,
12,181.455,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 1. 2002.
Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe
Št. 1/02
Ob-69284
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, faks 04/20-26-718, e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: krovska dela; po prilogi II
- št. podskupine: 501,2. Dela so oddana
po sklopih, in sicer: a.) obnova strehe v
ZD Radovljica, b.) obnova strehe v ZP
Kranj in c.) obnova strehe v ZD Škofja
Loka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop a.) in c.) Mlakar
Martin s.p., Tacenska c. 94, 1210 Ljubljana; za sklop b.) Gradis GP Jesenice d.d.,
Cesta F. Prešerna 5, 4270 Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: za sklopa a.)
in c.) znaša 10,363.080 SIT in za sklop c.)
4,564.981 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklopa a.) in c.) 13,867.346 SIT;
10,363.080 SIT in sklop b.) 6,194.400
SIT; 4,564.981 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: 10. 5. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-69290
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija hodnikov in robnih vencev na objektih VA 181 in VA
182 na AC odseku 055 Unec - Postojna.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Inženiring Ljubljana d.d., Letališka 33, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
11,652.489,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
12,256.730,19
SIT,
11,652.489,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 371-04-6/01-0402
Ob-69293
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava študije požarne
varnosti za objekt sodišča v Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IVD projektiva d.o.o., Valvasorjeva 75, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 220.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 820.000 SIT brez DDV, 220.000
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: 10. 5. 2002.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-69416
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kina “Koper”, ki obsega gradbeno obrtniška dela ter
obnovo elektro in strojnih instalacij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Brik d.o.o., Pristaniška
8, 6000 Koper.
7. Pogodbena
vrednost:
199,701.382,57 tolarjev.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
223,907.585,46
tolarjev,
199,701.382,57 tolarjev.
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: 13. 5. 2002.
Mestna občina Koper

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 1/2002
Ob-68859
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,
2000 Maribor, faks 02/25-27-056.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena. Ponudnik je bil izbran, ker je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ISS Servisystem,
d.o.o., Maribor, Kopitarjeva 5.
7. Pogodbena vrednost: 13,800.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,589.800 SIT, 13,800.000 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: 9. 5. 2002.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Št. 351-05-22/01
Ob-68914
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
faks
01/478-18-05.
3. Datum izbire: 20. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
projektne dokumentacije (IDP, PGD in
PZI) za potrebe izgradnje novega objekta Upravne enote v Tolminu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
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1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnjih treh letih z
dokazili – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika –
2 točki;
4. strokovna izobrazba kadrov – skupaj
največ 4 točke;
5. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 – 4 točke.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Mizarska 27, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 8,952.000 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,400.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,200.000 SIT in 8,952.000 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: 7. 5. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 01/02
Ob-68921
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Domžale, Savska
34.
3. Datum izbire: 8. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
objektov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, poslovna
odličnost, lokacija dežurnega centra, članstvo v mednarodnih organizacijah; naročilo
je bilo oddano ponudniku, ki je prejel največ točk po navedenih merilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7, Družba za varovanje
d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 33,178.370
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,094.900 SIT, 33,178.370 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002, Ob-63658.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 5. 2002.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 1802/02
Ob-68973
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-452.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
parkovnih površin pokopališča Srebrniče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Trata d.o.o. Novo mesto,
Brod 68, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 10,091.319
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,179.851,67 SIT, 10,091.319
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. 5. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 1760/02
Ob-68974
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-452.
3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje
premoženja, dežurstvo in kontrolo vodooskrbe v Komunali Novo mesto d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 70 točk,
reference 10 točk, št. zaposlenih 10 točk,
skupni prihodek 5 točk in čisti dohodek
5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7 Družba za varovanje
d.o.o, Šruha 33, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 14,129.892
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,039.568 SIT, 14,129.892 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. 5. 2002.
Komunala Novo mesto
Št. 371-01-8/2002
Ob-69031
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: uporaba
pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO za potrebe Državnega tožilstva, Državnega pravobranilstva, in Senata za prekrške RS.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek s pogajanji, glede
na sklenjen aneks III med Vlado RS in izvajalcem iz dne 12. 7. 2002.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IUS Software d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: mesečna naročnina 15.797 SIT, prekoračitve: 120 SIT
za vsako minuto in 12 SIT za vsak KB.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 5. 2002.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 017163
Ob-69136
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadzor nad
izgradnjo II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, boniteta podjetja, kadrovska zasedba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Imos inženiring d.d., Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 112,000.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 148,780.000 SIT, 79,000.000
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: 10. 5. 2002.
Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
Št. 017163
Ob-69138
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
projektantskega nadzora nad izvajanjem del na Centralni čistilni napravi
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o javnih naročilih.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 108,000.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
Št. 017163
Ob-69139
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prva faza javnega razpisa za oddajo naročil za storitve
po omejenem postopku za izvajanje raziskav, študij in projektne dokumentacije
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, črpališč, vodohranov, čistilnih naprav in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na
območju Ljubljane z okolico.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: reference ponudnika, potrditev referenc s strani naročnikov, reference zaposlenih, višina zavarovanja, tuje reference, nagrade in priznanja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop A:
– Institut za ekološki inženiring d.o.o.,
Ljubljanska ulica 2, Maribor,
– Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva
95, Ljubljana,
– GEOKO – podjetje za geološke raziskave, d.o.o., Reboljeva 7, Ljubljana,
– Geološki zavod Slovenije, Dimičeva
14, Ljubljana.
Sklop B:
– Institut za ekološki inženiring d.o.o.,
Ljubljanska ulica 2, Maribor,
– Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva
95, Ljubljana,
– KONO-B svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.,
Grablovičeva 30, Ljubljana,
– Projekt nizke zgradbe, d.o.o., Vojkova
65, Ljubljana,
– Hidrosvet projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o., Lava 11, Celje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8
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. 8 z dne 1. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
Št. 344-06/02-1
Ob-69144
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 03/839-33-00, faks
03/839-33-05, e-mail: obcina.mozirje@mozirje.si.
3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih na območju Občine Mozirje v letu 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– merila: cena 85%,
– opremljenost 9%,
– reference 6%;
– utemeljitev: doseženo večje število
točk na kar je vplivala nižja cena, boljša
opremljenost in reference izbranega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo
Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.
7. Pogodbena vrednost: 10,144.070
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,368.230 SIT, 10,144.070 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: 10. 5. 2002.
Občina Mozirje
Ob-69288
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD, PZI projekta sanacije viadukta Slatina VA 093 na odseku 638, km 7,130
AC odseka Slovenske Konjice - Dramlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Biro za projektiranje Maribor d.o.o., Lavričeva 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,560.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,800.000 SIT, 4,560.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Podelitev koncesij
Št. 35207/00023/2002
Ob-69185
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta
15, 2311 Hoče; tel.: 02/616-53-20; faks:
02/616-53-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije
za opravljanje pokopališke dejavnosti
na območju Občine Hoče - Slivnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Spodnje Hoče, Slivnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek po podpisu pogodbe, trajanje koncesije: 5 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kmetijstvo komunala občine Hoče - Slivnica, Stanko
Rafolt, tel.: 02/616-53-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT; TR št.
010000-100009411-64000/20.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2002 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 7. 2002 ob 14. uri v sejni sobi
občine Hoče - Slivnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): brez povezave.
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: splošni pogoji po 41. do
43. členu ZJN.
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 sto-
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ritve: Zakon o gospodarskih javnih službah,
Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje,
urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na
pokopališčih občine Hoče - Slivnica.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Veljavnost ponudbe
90 dni. Datum odločitve 9. 7. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, usposobljenost ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Občina Hoče - Slivnica
Št. 1411-1/2002
Ob-69126
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih
naročilih in 6. točke Sklepa o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave, št.
8/97, 17/99, 54/01) objavljamo
javni razpis
za izbor kandidata za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe
na področju mladinskega
zobozdravstva v Zdravstvenem domu
Koper, Ambulanta v Olmu
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,
Koper,
tel.
05/66-46-236,
faks
05/62-71-021.
3. Vrsta in opis storitve: koncesija za
opravljanje javne službe na področju mladinskega zobozdravstva v Zdravstvenem domu Koper, Ambulanta v Olmu.
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Koper,
Ambulanta v Olmu.
5. Čas izvedbe: Koncesija se oddaja za
dobo 10 let.
6. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper; dodatne
informacije: Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti, Tanja Marsič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: tanja.marsic@koper.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: 2. 7. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 2002, ob 13. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper - sejna soba
v pritličju.
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
10. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste koncesij: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi.

11. Predvideni datum odločitve o izbiri
koncesionarja: 30 dni od dneva odpiranja
prijav.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2002.
Mestna občina Koper

Javni razpisi
Spremembe in dopolnitve
Ob-69258
V obvestilu o razpisu za izbiro dobavitelja
v okviru projekta Vzpostavitev regionalne razvojne mrežne strukture na slovensko - italijanski meji, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68707, se
spremeni in dopolni naslednja točka:
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega štiri sklope za naslednjo
opremo:
– sklop 1: pisarniška oprema I,
– sklop 2: pisarniška oprema II,
– sklop 3: klimatski sistem (hlajenje/gretje),
– sklop 4: laboratorijska oprema.
Sloveneta d.o.o.
Changes and amendments
Ob-69259
In the supply procurement notice within
the project Establishment of Regional Development Networking Structures in the Slovenian-Italian Border Region published in the
Official Gazette of Republic of Slovenia No.
41 on day 10th of May 2002, Ob-68709 the
following item is changed and amended:
7. Number and titles of Lots
Supply and installation in four Lots of the
following goods:
– Lot 1: Office equipment I,
– Lot 2: Office equipment II,
– Lot 3: Air condition heating/cooling
system,
– Lot 4: Lab equipment.
Sloveneta d.o.o.
Preklic
Št. 65/02-01
Ob-69022
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2002,
ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2002, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63187, se prekliče.
Občina Mozirje
Št. 4012-43/2002-16

Ob-68963

Poziv k oddaji ponudb
za projekt ECO ADRIA Ecological
Improvement of the Primorska Region,
ki ga razglaša Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija za regionalni
razvoj
1. Številka objave: SI.01.08.01.
2. Program in finančna linija: Phare CBC
program Slovenija/Italija, SI.01.08.01.
3. Vrsta aktivnosti, geografsko območje
in trajanje projekta

Stran

3788 / Št. 42-43 / 17. 5. 2002

(a) Vrsta aktivnosti: izgradnja in obnova
objektov za ravnanje z odpadnimi vodami, ki
bo omogočila večjemu številu prebivalcev in
drugim onesnaževalcem povezavo na skupni
kanalizacijski sistem in čistilno napravo za
odpadne vode.
(b) Geografsko območje:
– Goriška regija: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba,
Tolmin, Vipava;
– Obalno-Kraška regija: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana;
(c) maksimalno trajanje projekta: zadnji
datum za dokončanje projekta je 15. oktober 2004.
Za podrobnosti glej “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 “ pod točko
2.1.3
4. Celotna Phare vrednost tega razpisa:
4,000.000 EUR.
5. Maksimalni in minimalni znesek Phare
donacije
(a) Miminalna Phare donacija za projekt:
300.000 EUR.
(b) Maksimalna Phare donacija za projekt: 800.000 EUR.
(c) Maksimalni delež projektnih stroškov,
ki bodo pokriti iz sredstev Phare: 80%.
6. Maksimalno število dodeljenih dotacij:
podeljenih bo 5–13 donacij.
Kriteriji primernosti
7. Primernost: kdo lahko kandidira
Kandidati morajo izpolnjevati vse naštete
pogoje, da so upravičeni do sodelovanja na
razpisu:
– neprofitnost,
– občine znotraj določenih obmejnih regij,
– imeti sedež znotraj dveh statističnih regij, ki mejita z Italijo: Obalno-Kraška regija in
Goriška regija,
– biti morajo neposredno odgovorni za
pripravo in vodenje predlaganega projekta,
ne smejo biti posredniki,
– imeti redne in zadostne vire financiranja
za zagotavljanje delovanja tudi po izteku projekta; če je potrebno tudi za sofinanciranje
projekta,
– izkušenost in zmožnost dokazati svojo
sposobnost pri vodenju aktivnosti večjega obsega, ki se ujema z obsegom projekta za
katerega se zaprosi za dotacijo.
Okviren urnik
8. Okvirni datum objave rezultatov ocenjevanja: avgust 2002.
Izborni pogoji
9. Merila za izbor: kot pod razdelkom 2.3
of the Guidelines for Applicants to Call for
Proposals 2001 (Administrative compliance,
eligibility of applicants, partners and projects,
evaluation of quality and financial evaluation).
Formalnosti v zvezi s ponudbami
10. Oblika ponudbe in zahtevane podrobnosti: predložene ponudbe morajo biti sestavljene po standardnem vzorcu ponudbe,
ki se nanaša na »Guidelines for Applicants to
Call for Proposals 2001«, omenjena pod 12.
točko. Njena oblika in navodila se morajo
dosledno upoštevati. Vsaka ponudba se predloži v enem originalu in petih kopijah.
11. Zadnji rok za ponudbe: ponudbe morajo prispeti do 17. julija 2002 do 9. ure, na
naslov ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Ponudbe, katere bo naročnik prejel po
navedenem roku, se ne bodo upoštevale.
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12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije za poziv k oddaji
ponudb so navedene v “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001”, ki je na
voljo na ARR, Kotnikova 28, in na spletni
strani: htpp://www.sigov.si/arr/.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na poziv k
oddaji ponudb, naj bodo poslana preko elektronske pošte arr@gov.si (vključujoč številko
objave tega poziva navedeno pod točko 1)
na ARR, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Vsi
kandidati so vljudno naprošeni, da redno obiskujejo spletno stran htpp://www.sigov.si/arr//, saj bo na njej naročnik pred
skrajnim rokom oddaje ponudb objavil najbolj pogosta vprašanja in odgovore.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-68964
Call for Proposals
for ECO ADRIA Ecological Improvement
of the Primorska Region issued by the
Ministry of Economy, National Agency
for Regional Development
1. Publication reference: SI.01.08.01.
2. Programme and financing source: Phare
CBC
programme
Slovenia/Italy,
SI.01.08.01.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Nature of activities: The construction
and improvement of wastewater treatment
facilities with sewage systems, which will increase the number of inhabitants and other
polluters connected to the public sewage
system and wastewater treatment plants.
(b) Geographical area:
– Goriška Region: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba,
Tolmin, Vipava;
– Obalno-Kraška Region: Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana;
(c) Maximum project duration: The final
date for the completion of the project is
15th October 2004.
For details, see the “Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 “ referred
to in item 2.1.3
4. Overall Phare amount available for this
Call for Proposals: EUR 4,000,000.
5. Maximum and minimum Phare grant
amounts.
(a) Minimum Phare grant for a project:
EUR 300,000.
(b) Maximum Phare grant for a project:
EUR 800.000.
(c) Maximum proportion of project costs
to be covered by Community funding: 80%.
6. Maximum number of grants to be
awarded: 5-13 grants will be awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with all the following conditions in order to be eligible for a
grant:
– be non-profit-making;
– be municipalities within the defined border region;
– have their headquarters in the two statistical regions bordering Italy, namely Obalno-kraška and Goriška Region;

– be directly responsible for the preparation and management of the project, not acting as an intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if necessary, to play a part in financing it;
– be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger scale
activity corresponding with the size of the
project for which a grant is requested;
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: August 2002.
Award criteria
9. Award criteria: As under section 2.3 of
the Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2001 (Administrative compliance, eligibility of applicants, partners and projects,
evaluation of quality and financial evaluation).
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the Guidelines for Applicants to Call for Proposals
2001 mentioned in item 12, whose format
and instructions must be strictly observed.
For each application, one signed original and
five copies must be supplied by the applicant.
11. Deadline for applications: Applications must be received by 17th July 2002 at
9.00 a.m., to the address of NARD, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Any application received by the Contracting Authority after this deadline will not be
considered.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants to Call for Proposals 2001” available at the NARD, Kotnikova 28, and on
internet web page htpp://www.sigov.si/arr/.
Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail: arr@gov.si
(including the Publication Reference of this
Call for Proposals shown in item 1) to NARD,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. All applicants
are encouraged to consult the Internet Web
page htpp://www.sigov.si/arr// regularly
before the deadline for applications since
the Contracting Authority will publish the most
frequently asked questions and the corresponding replies.
National Agency
for Regional Development
Ob-69248
Javni razpis za gradbena dela
rekonstrukcija in izgradnja
podjetniškega inkubatorja v Ljutomeru
in Murski Soboti
Slovenija
1. Številka objave
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: PHARE 2000.
4. Financiranje: PHARE 2000.
5. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
ul. 1, 9240 Ljutomer in Občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia.
Pogodba
6. Opis projekta
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Predmet razpisa je rekonstrukcija spomeniško zavarovane hiše v podjetniški inkubator Ljutomer/sklop 1 in izgradnja nove stavbe za potrebe podjetniškega inkubatorja v
Murski Soboti/sklop 2.
7. Število in nazivi posameznih sklopov
Predmet razpisa je razdeljen v dva sklopa
in sicer v podjetniški inkubator Ljutomer oziroma sklop 1 in podjetniški inkubator v Murski
Soboti oziroma sklop 2. Ponudnik lahko ponudi oba sklopa ali vsakega posameznega.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
fizične in pravne osebe (posamezno ali na
osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij) iz držav članic Evropske Unije
ter držav in območij ki jih pokriva in/ali določa Predpis ali posebna določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega je
pogodba financirana. Vse blago ki bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvirati iz teh
držav.
9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da niso v enem od postopkov ali stanj navedenem
v Priročniku za pogodbe z zunanjimi partnerji, odstavek 2.3 (na voljo na naslednjem spletnem
naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi podjetji, drugimi člani, ki sodelujejo na osnovi skupnega nastopa – joint venture/konzorcij in
podizvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za razpisana dela za posamezen sklop
ali za oba skupaj. Delne ponudbe za razpisana dela se ne bodo upoštevale. Ponudniki
lahko k svoji osnovni ponudbi za dela, kot so
določena v razpisni dokumentaciji, predložijo tudi variantno rešitev.
11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v znesku najmanj 2% ponudbene cene brez davkov, v EUR. Garancija za resnost ponudbe
bo neuspešnim ponudnikom vrnjena po zaključku postopka javnega razpisa in uspešnemu (im) ponudniku (om) po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih partnerjev.
12. Garancija za dobro izvedbo del
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, v
EUR. Garancija mora biti predložena v 30
dneh od dneva, ko ponudnik prejme od naročnika podpisano pogodbo v podpis. V primeru, če izbrani ponudnik ne predloži take
garancije v predpisanem roku, bo pogodba
nična. Pripravljena je lahko nova pogodba in
poslana v podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.
13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča
Za zainteresirane ponudnike bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča na dan, določen v razpisni dokumentaciji, na naslovu: Izobraževalni center Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000
Murska Sobota. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od
roka za oddajo ponudb.
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15. Skrajni rok za dokončanje del
Predvideni čas pričetka del je 28 dni po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa 12 mesecev za podjetniški inkubator Ljutomer ter 9 mesecev za podjetniški
inkubator v Murski Soboti.
Merila za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov in izbor najugodnejše ponudbe
16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov
Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lahko pa
jih presegajo:
– ponudnik mora biti sposoben izvesti najmanj 70% razpisanih del, če nastopa samostojno ali 50% del, če je vodilni partner v
ponudbenem konzorciju;
– posamezni letni promet gradbenih del v
letih 1999, 2000 in 2001 mora znašati najmanj 870.000 EUR za sklop 1 in 2,500.000
EUR za sklop 2.;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec, in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli;
– dostop do kreditne linije za sklop 1 v
višini najmanj 90.000 EUR in za sklop 2 v
višini 250.000 EUR.
17. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Izbrana bo najbolje ocenjena ponudba z
najnižjo ceno.
Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
E-NET d.o.o., Ambrožev trg 5, 1000 Ljubljana, po vplačilu nevračljivega zneska 500
EUR v protivrednosti v SIT na transakcijski
račun št. 02010-0013632831 (za tolarska vplačila) ali v katerikoli tuji konvertibilni
valuti na devizni račun pri Novi Ljubljanski
banki
d.d.,
Ljubljana,
št.
01000-0000200097-010-7100-978-57116/4,
SWIFT LJBASI2X (za devizna vplačila) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo gradnja podjetniških inkubatorjev v Ljutomeru
in Murski Soboti”. Za vplačila je merodajen
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija bo na
voljo od 20. 5. 2002 dalje. Vsi projekti za
razpis bodo na razpolago od dneva ogleda
gradbišč tudi na naslovih: Občina Ljutomer:
Lilijana Koser, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer
in Občina Murska Sobota: Štefan Cigan, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno svetovalnemu inženirju Jorgu Hodaliču, telefon:
01/439-99-90, faks 01/43-83-322, e-pošta: e-net.jorg@siol.net, najkasneje 21 dni
pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen
v točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti do 23. julija 2002 do 11. ure po lokal-

nem času, v vložišče na naslov: Izobraževalni
center Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota. Ovojnice morajo
biti zaprte in jasno označene: “Not to be
opened before the Opening Session” in ”Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno isti dan v sejni
sobi na istem naslovu ob 12. uri po lokalnem
času. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje
en predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom. Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku, se ne bo obravnavala.
21. Pravna osnova
ISPA: Council Regulation (EC) No
1267/1999 of 21st June 1999 establishing
an Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession.
Občina Ljutomer
Ob-69249
Works Procurement notice
Construction of SME incubators
(Ljutomer, and Murska Sobota)
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: Open Local Tender.
3. Programme: PHARE 2000.
4. Financing: PHARE 2000.
5. Contracting authority: Municipality Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer and
Municipality of Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia.
Contract specification
6. Contract description
The Project SME incubators is located in
eastern part of Slovenia, in the Prekmurje
Region, one in the Municipality of Ljutomer
and one in Municipality of Murska Sobota In
Ljutomer it includes the reconstruction of a
house, protected as cultural heritage and in
Murska Sobota erection of a new building for
SME incubator.
7. Number and titles of lots
Project consists of the SME incubator
Ljutomer/Lot 1, and SME incubator Murska
Sobota /Lot 2. A Tenderer may bid for either
one or both Lots separately.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons (participating either individually or in grouping – joint venture/consortium of Tenderers) of the Member States and the countries and territories
of the regions covered by PHARE Programme under which the contract is financed. All goods provided for in the contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the
following
Internet
address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same
legal group, other members of the same joint
venture/consortium, and subcontractors)
may submit tenders for either one or both
Lots separately. Tenderers may provide a
tender for a variant solution in addition to
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their tender for the works required in the
tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers once
the tender procedure has been completed
and to the successful tenderer (s) upon signature of the contract by all parties.
12. Performance guarantee
The successful tenderer will be requested
to provide a performance guarantee of 10%
of the contract value in EUR when countersigning the contract. This must be delivered
within 30 days after receipt by the tenderer of
the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide
such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be
drawn up and sent to the tenderer which has
submitted the next lowest, compliant tender.
13. Information meeting and/or site visit
An information meeting and site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents at
the premises of the Izobraževalni center Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000
Murska Sobota. Participation to the information meeting and site visit is recommended,
but not compulsory.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period of
90 days after the deadline for submission of
tenders.
15. Maximum delivery period
The Works shall start 28 days after signing of the Contract and shall be finalised
within 12 months for Lot 1 (Ljutomer) and 9
months for Lot 2 (Murska Sobota).
Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by
companies and natural persons meeting the
minimum qualifying criteria including, but not
limited to:
– a sole tenderer shall have the ability to
carry out at least 70% of the contract works
by his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works;
– each individual annual turnover in construction works for the years 1999, 2000
and 2001 shall amount to or exceed EUR
870.000,00 for Lot 1 and EUR
2.500.000,00 for Lot 2;
– successful execution as the prime contractor in construction of at least 4 projects,
comparable in nature and complexity to the
tendered works, during the last 2 years;
– access to credit line which should exceed for LOT 1 EUR 90,000.00 and for LOT
2 EUR 250,000.00.
17. Award criteria
The best evaluated tender with the lowest
price will award the contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
Tender Dossier in English may be obtained from the following address: E-NET
d.o.o. Ambrožev trg 5, 1000 Ljubljana,
upon payment of nonrefundable fee of
500,00 EUR equivalent in SIT to the ac-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

count No. 02010-0013632831 (for payments in SIT) or in any other foreign convertible currency to the bank account No.
01000-0000200097-010-7100-978-57116/4,
SWIFT LJBASI2X at Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (for payments in foreign
currency), with the notice “For Tender Dossier Construction of SME Incubators at Ljutomer and Murska Sobota”. The payments
are to be made converted as to the selling
exchange rate of the Bank of Slovenia valid
on the day of the announcement in the OG
RS.
Only tenderers having purchased the Tender Dossier will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 20th May 2002.
The tender designs will also be available
for inspection at the premises of the Municipality of Ljutomer, Ms. Lilijana Koser, Vrazova
ul. 1, 9240 Ljutomer (for Lot 1) and Municipality of Murska Sobota, Mr. Štefan Cigan,
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (for
LOT 2 respectively) from the date site visit on.
For all additional information the responsible person is Mr Jorg Hodalič, phone:
+386 1 439 99 90, fax: +386 1 43 83 322,
e-mail: e-net.jorg@siol.net at least 21 days
before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers’ question at
least 11 days before the deadline for submission of tenders.
19. Deadline for submission of tenders
Complete tenders in English shall be delivered at the latest by July 23rd 2002 at 11.00
hrs local time to the incoming mail registration
room at the address: Izobraževalni center Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota. The sealed envelope shall be
clearly marked “Not to be opened before the
Opening Session” and ”Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
20. Tender opening session
The opening of bids will be public on the
same day at 12:00 hrs local time in the
session room at the same address. At the
Opening Session one representative of
each Tenderer submitting the power of attorney may participate.
21. Legal basis
ISPA: Council Regulation (EC) No
1267/1999 of 21st June 1999 establishing
an Instrument for Structural Policies for
Pre-Accession.
Municipality Ljutomer
Št. 328-65/2002-1
Ob-69072
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, objavlja na podlagi 24., 26. in
40. člena Uredbe o programih kmetijske politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02) in v zvezi z Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02)
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za razvojne
programe podeželja ter promocijo in
druge dejavnosti, pomembne za razvoj
podeželja, za leto 2002

I. Razvojni programi podeželja
1. Namen razvojnih programov podeželja
(vinske turistične ceste, projekti Po poteh
dediščine in ostali projekti) je oblikovati skupno in enotno razvojno strategijo na podeželju s povezovanjem dosedanjih »točkovnih«
programov celostnega razvoja podeželja in
obnove vasi – CRPOV. Na ta način dobivamo evropsko primerljive razvojne projekte na
podeželju, katerih glavni namen je oblikovati
partnerstva med javnim, privatnim in nevladnim sektorjem, kot temelj za izvajanje sprejetih enotnih razvojnih usmeritev, opredeljenih v razvojnih programih. Razvojni programi
podeželja obsegajo tri faze, in sicer:
– preveritvena faza: ugotavljanje pripravljenosti območja, lokalnih prebivalcev in razvojnih atributov za oblikovanje skupnega programa. To fazo izvajajo strokovne ekipe iz
lokalnih okolij, ki so sestavljene iz strokovnjakov tega okolja in po potrebi sodelujejo z
zunanjimi sodelavci. Koordinacijo in strokovno vodenje izvaja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
– uvajalna faza: izdelava analize, oblikovanje razvojne strategije in izdelava razvojnega programa tega območja;
– izvedbena faza: izvajanje posameznih
dejavnosti iz razvojnega programa po različnih programih državnih pomoči.
Časovni okvir posameznih faz:
– preveritvena faza do šest mesecev;
– uvajalna faza do osemnajst mesecev in
– izvedbena faza brez časovne omejitve.
2. Predmet razpisa je:
A) dodelitev nepovratnih sredstev za preveritev pripravljenosti območja, lokalnih prebivalcev in razvojnih atributov za skupen razvojni
program, pomemben za razvoj podeželja,
B) dodelitev nepovratnih sredstev za uvajanje oziroma izdelavo analize, oblikovanje
razvojne strategije in izdelavo skupnega razvojnega programa.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev za
razvojne programe podeželja so občine, ki
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
4. Višina sredstev za razvojne programe
podeželja je 30,000.000 SIT na proračunski
postavki 2429. Za upravičence iz točke 2.A
znaša višina sofinanciranja 90% priznane vrednosti naložbe, za upravičence iz točke 2.B
pa znaša višina sofinanciranja 70% priznane
vrednosti naložbe.
5. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
V primeru iz točke 2.A:
a) mora vloga vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu«
iz priloge št. 1 tega javnega razpisa, ki je
njegov sestavni del;
– izpolnjen obrazec »Prijavni obrazec« iz
priloge št. 2 tega javnega razpisa, ki je njegov sestavni del;
b) mora dokumentacija k vlogi vsebovati:
– dispozicijo programa z njegovo utemeljitvijo in z opisom že opravljenega dela pri
pripravi vloge (kdo jo je pripravljal, čigava je
bila pobuda za prijavo, dejavnost v postopku
priprave ipd.);
– prikaz območja na karti v merilu
1: 50 000 ali 1: 10 000;
– seznam vključenih občin (najmanj tri občine);
– sklep občinskega sveta o sofinanciranju sodelovanja v razvojnem programu pode-
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želja (v nadaljnjem besedilu: RPP) za posamezno občino;
– izvleček iz programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (v nadaljnjem
besedilu CRPOV), če se predlagani program
povezuje po posamezni občini;
– izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ni pokrit s sredstvi tega javnega
razpisa;
– izjavo ali je projekt financiran tudi iz drugih proračunskih virov.
V primeru iz točke 2.B:
a) mora vloga vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu«
iz priloge št. 1 tega javnega razpisa;
– izpolnjen obrazec »Prijavni obrazec« iz
priloge št. 2 tega javnega razpisa;
b) mora dokumentacija k vlogi vsebovati:
– poročilo o zaključku preveritvene faze;
– sklep občinskega sveta o sodelovanju
v RPP za posamezno občino;
– sporazum o sodelovanju med občinami,
podpisan s strani županov vključenih v RPP;
– izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ni pokrit s sredstvi tega javnega
razpisa;
– izjavo ali je projekt financiran tudi iz drugih proračunskih virov.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o črpanju sredstev, mora upravičenec predložiti:
a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;
b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni konstrukciji s točno navedbo virov financiranja.
7. Obravnava vlog
a) Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.
b) Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjena na osnovi ocenjevalnega lista iz
priloge 4 tega javnega razpisa, ki je njegov
sestavni del.
c) Odpiranje pravočasno prispelih vlog
bo dne 11. junija 2002, v sobi št. 705 na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo za
ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
d) Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.
e) Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo v roku 45 dni po odpiranju vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v
roku osmih dni od prejema poziva ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih
sredstev. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo
ocenjene z 20 ali več točkami.
f) Upravičenci, katerim sredstva ne bodo
dodeljena, bodo o tem obveščeni v roku 45
dni po odpiranju vlog.
g) Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa bodo zavrnjene. Vlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve bo pet dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo zavržene.

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3791

h) Upravičenci, ki bodo sklenili pogodbe
morajo predložiti ustrezna dokazila za izplačilo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano najkasneje do 30. 10. 2002, v
primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do
30. 10. 2003.
8. Zahtevki za dodelitev sredstev morajo
prispeti najpozneje do 7. junija 2002 do 14.
ure, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000
Ljubljana. Pisne vloge morajo biti poslane v
zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
– v primeru iz točke 2.A: »Ne odpiraj –
javni razpis 2429/24 A«,
– v primeru iz točke 2.B: »Ne odpiraj –
javni razpis 2429/24 B«.
9. Razpisna dokumentacija in Metodologija izdelave RPP je vlagateljem na voljo od
dneva objave javnega razpisa do vključno 7.
junija 2002, vsak delavnik med 9. in 12. uro
ter vsako sredo med 14. in 16. uro, v sobi št.
701 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, ali
na elektronskem naslovu: darja.adamic@gov.si.
Vse informacije so dosegljive na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za strukturno politiko in podeželje,
tel. 01/478-91-28, kontaktna oseba Bogdan Pungartnik, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.
II. Promocija in druge dejavnosti, pomembne za razvoj podeželja
1. Sredstva za promocijo in druge dejavnosti, pomembne za razvoj podeželja, so namenjene nalogam, ki jih podpira Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oziroma so v smislu priprav različnih promocijskih
in informacijskih materialov, predstavitev na
internetu, tehnične podpore trženju kmetijskih produktov v obliki izobraževanja in delovnega usposabljanja ponudnikov dopolnilnih dejavnosti na območjih CRPOV, vinskih
turističnih cest (v nadaljnjem besedilu: VTC)
ali RPP.
2. Predmet razpisa je:
– izdelava promocijskega in informacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja na celotnem območju Republike Slovenije;
– izvedba predstavitev, simpozijev in delavnic za podporo razvoju podeželja.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev za
promocijo in druge dejavnosti, pomembne
za razvoj podeželja, so:
– fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za opravljanje storitev svetovanja, projektiranja, promocijskih in drugih ustreznih
dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji ali
– občine, vključene v CRPOV, VTC ali
RPP, v katerih je izvajanje teh programov že
v teku in izpolnjujejo pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
4. Višina sredstev za promocijo in druge
dejavnosti, pomembne za razvoj podeželja je
32,000.000 SIT na proračunski postavki
2429. Višina sofinanciranja znaša 50% priznane vrednosti naložbe.
5. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi. Vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu«
iz priloge št. 1 tega javnega razpisa;

b) izpolnjen obrazec »=Prijavni obrazec«
iz priloge št. 3 tega javnega razpisa, ki je
njegov sestavni del.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
a) utemeljitev projekta oziroma aktivnosti
s točno opredelitvijo rezultatov;
b) potrdilo o usposobljenosti za opravljanje storitve;
c) potrdilo, da so storitve izvedene po 10.
9. 2001 (kot potrdilo se šteje zapisnik, pogodba);
d) izvleček iz programa CRPOV, VTC ali
RPP in sprejetega letnega programa dela, ki
zajema obravnavano storitev oziroma projekt
in iz katerega je razvidno, da gre za prioritetno nalogo, v primeru da je upravičenec občina;
e) mnenje projektnega sveta CRPOV,
VTC ali RPP, v primeru da je upravičenec
občina;
f) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ni pokrit s sredstvi tega javnega
razpisa;
g) izjavo upravičenca ali je projekt financiran tudi iz drugih proračunskih virov.
h) finančni načrt izdelave projekta s časovno dinamiko koriščenja sredstev.
6. Pred sklenitvijo pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
črpanju sredstev, mora upravičenec predložiti:
a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;
b) pogodbo z izbranim izvajalcem;
c) dokazilo o zaključeni finančni konstrukciji s točno navedbo virov financiranja.
7. Obravnava vlog
a) Vloge bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.
b) Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjena na osnovi ocenjevalnega lista iz
priloge 5 tega javnega razpisa, ki je njegov
sestavni del.
c) Odpiranje pravočasno prispelih vlog
bo dne 11. junija 2002, v sobi št. 705 na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo za
ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
d) Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.
e) Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema poziva ne
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, kot da
so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo ocenjene s 16 ali več točkami.
f) Upravičenci, katerim sredstva ne bodo
dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 45 dni po izteku razpisnega roka.
g) Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa bodo zavrnjene. Vlagatelje
nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolni. Rok dopolnitve bo pet dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo zavržene.
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h) Upravičenci, ki bodo sklenili pogodbe
morajo predložiti ustrezna dokazila za izplačilo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano najkasneje do 30. 10. 2002, v
primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do
30. 10. 2003.
8. Zahtevki za dodelitev sredstev za promocijo in druge dejavnosti, pomembne za
razvoj podeželja, morajo prispeti najkasneje
do 7. junija 2002 do 14. ure, na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
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hrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis 2429/26«.
9. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 7. junija 2002, vsak delavnik med 9. in 12. uro ter vsako sredo
med 14. in 16. uro, v sobi št. 701 na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, ali na
elektronskem
naslovu:
darja.adamic@gov.si.
Vse informacije so dosegljive na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za strukturno politiko in podeželje,
tel. 01/478-91-28, kontaktna oseba Bogdan Pungartnik, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 324-20/2002
Ob-69079
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58, na podlagi 67. člena Zakona
o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00), Programa
spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil za proračunsko leto 2002, sprejetega dne 15. 4. 2002, Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01) in 70. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja sledljivosti
porekla govejega mesa
(proračunska postavka 6631 – politika
kakovosti na podlagi sprejetega proračuna
za leto 2002 ter zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003) v skupni višini sredstev do skupne
vrednosti 6,480.000 SIT.
1. Namen: razpis je del programa, katerega namen je vzpostavitev sistema sledljivosti in označevanja govejega mesa v klavno-predelovalnih obratih ter izdelavo internetnega portala za sledljivosti porekla govejega mesa.
Sistem mora biti kompatibilen s sistemom, ki ga uporablja Služba za identifikacijo in registracijo govedi.
Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov za:
– nabavo računalniške in programske
opreme za opravljanje sledljivosti govejega
mesa za makro-konfekcijo in mikro-konfekcijo;
– izdelavo internetnega portala za promocijo sledljivosti porekla govejega mesa.
Delno povračilo stroškov se bo izvedlo
na podlagi dokazil o opravljenem delu. Ta
dokazila so:
– računi in predračuni za nabavo računalniške in programske opreme za opravljanje sledljivosti govejega mesa in pripravo
internetnega portala.
Sofinanciranje sistema sledljivosti in označevanja govejega mesa v klavno-predelovalnih obratih ter izdelavo internetnega portala za sledljivosti porekla govejega mesa
ne sme biti predmet drugih financiranj s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč.
Na razpis se lahko prijavijo klavno-predelovalni obrati in njihova združenja, ki
opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji.
Če vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, je
dolžan priložiti pooblastilo, da vlaga vlogo v
imenu in za račun upravičenca.
2. Vloga za namen mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti star največ dva meseca;
– ime institucije in strokovnjakov, ki so
izdelali posamezne projekte;
– višino zaprošenih sredstev – finančna
konstrukcija;
– navedba časovnega poteka aktivnosti;
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– delež sofinanciranja;
– povprečen tedenski zakol govedi po
posameznem subjektu.
– število klavno-predelovalnih obratov, ki
jih bodo na ta način opremili;
– rok, do katerega bo projekt končan;
3. Pri izbiri bodo imeli prednost (merila
za izbor):
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk),
– upravičenci z večjim številom zaklanih
živali na teden po posameznem obratu (do
30 točk).
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk.
4. Pisne vloge za razpis se pošljejo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih je
označeno “Ne odpiraj – javni razpis –
vzpostavljanje sledljivosti”, na hrbtni strani pa mora biti naveden poln naslov pošiljatelja. Upoštevali bomo vloge, ki bodo
prispele na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vključno do 28. 6.
2002 do 15. ure.
5. Javno odpiranje vlog bo 5. 7. 2002
ob 11. uri, v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2002,
to je rok do katerega morajo upravičenci
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti zahtevek za izplačilo dodeljenih finančnih sredstev skupaj z vsemi dokazili o dejansko opravljenih aktivnostih.
7. Minister z odločbo odloči o vloženih
vlogah v roku 45 dni po izteku razpisnega
roka.
8. Dodatne informacije o razpisu posreduje dr. Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26,
e-pošta:
lucijan.cencic@gov.si.
9. Razpisna dokumentacija se dvigne na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v
tajništvu Sektorja za varnost in kakovost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26, vsak delavnik med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 324-20/2002
Ob-69082
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 67. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00),
Programa spremljanja kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil za proračunsko leto
2002, sprejetega 15. 4. 2002, Proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS,
št. 103/01) Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 70. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in
103/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ustanavljanja in
oblikovanja povezav “od hleva do
mize” z razvojem novih kolektivnih
blagovnih znamk za obstoječe in nove
posebne kmetijske pridelke oziroma
živila za mesno-predelovalno panogo
(proračunska postavka 6631 – politika
kakovosti na podlagi sprejetega proračuna
za leto 2001 ter zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001) v
skupni višini sredstev do skupne vrednosti
4,000.000 SIT.
1. Namen: razpis je del programa, katerega namen je ustanavljanje in oblikovanja
povezav “od hleva do mize” z razvojem novih kolektivnih blagovnih znamk za obstoječe in nove posebne kmetijske pridelke oziroma živila za mesno predelovalno panogo.
V sistem povezav »od hleva do mize«
morajo biti vključeni vsi subjekti v verigi (industrija krmil, kmetje oziroma kmetijske zadruge, klavno-predelovalni obrati ali njihova
združenja in trgovina).
Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti.
Predmet sofinanciranja je torej delno povračilo stroškov za:
– ustanovitev in administrativno vodenje
verige;
– pripravo pravilnika o delovanju verige;
– priprava pravilnika o kakovostnih zahtevah in načinu trženja oziroma predstavitve za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila;
– promocijo;
– registracijo kolektivne blagovne znamke;
– certificiranje.
Delno povračilo stroškov se bo izvedlo
na podlagi dokazil o opravljenem delu. Ta
dokazila so:
– računi in predračuni.
Sofinanciranje ustanavljanja in oblikovanja povezav “od hleva do mize” z razvojem
novih kolektivnih blagovnih znamk za obstoječe in nove posebne kmetijske pridelke
oziroma živila za mesno-predelovalno panogo ne sme biti predmet drugih sofinanciranj
s strani MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno pomoč.
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarska interesna združenja in zadruge ter njihove zveze, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko
dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo celotno verigo od proizvajalca do trgovine ali fizične in pravne osebe, ki imajo vso
verigo pogodbeno urejeno. Če vlagatelj ni
hkrati tudi upravičenec, je dolžan priložiti
pooblastilo, da vlaga vlogo v imenu in za
račun upravičenca.
2. Vloga za namen mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;
– vrsta kmetijskega pridelka oziroma živila za katerega je bila ustanovljena veriga;
– višino zaprošenih sredstev – finančna
konstrukcija;
– navedba časovnega poteka aktivnosti;
– število subjektov v verigi skupaj z podpisanimi pogodbami o sodelovanju in trženju;
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– pravilnik o delovanju verige;
– pravilnika o kakovostnih zahtevah in
načinu trženja oziroma predstavitve za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila;
– rok, do katerega bo projekt končan.
3. Pri izbiri bodo imeli prednost (merila
za izbor):
– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk),
– upravičenci, ki združujejo večje število
subjektov (do 30 točk).
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk.
4. Pisne vloge za razpis se pošljejo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v
zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno
“Ne odpiraj – javni razpis –od hleva do mize”. Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, vključno do 28. 6. 2002.
5. Javno odpiranje vlog bo 5. 7. 2002
ob 9. uri, v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci so dolžni priložiti vlogi tudi
dokazilo o registraciji, staro največ 2 meseca.
6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2002,
to je rok do katerega morajo upravičenci
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti zahtevke za izplačilo dodeljenih finančnih sredstev skupaj z vsemi dokazili o dejansko opravljenih aktivnostih.
7. Minister z odločbo odloči o vloženih
zahtevkih (vlogah) v roku 45 dni po izteku
razpisnega roka.
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8. Dodatne informacije o razpisu posreduje dr. Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/478-90-26,
e-pošta:
lucijan.cencic@gov.si.
9. Razpisna dokumentacija se dvigne na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v
tajništvu Sektorja za varnost in kakovost hrane, soba 601, tel. 01/478-91-26, vsak delavnik med 9. in 15. uro.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 50-116/2002
Ob-69254
Na podlagi Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS,
št. 110/01) in na podlagi 6. člena Uredbe
o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
razpis
za razdelitev dela carinskih kvot, ki se
deli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o izvajanju sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Makedonijo (Uradni list RS,
št. 110/01)
I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (Uradni list RS, št. 110/01) naslednje količine blaga, ki se razdelijo po
metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009
– – drugo
80.000 hl

2204 29

(1) Pri količinah, pri katerih obdobje uvoza ni navedeno, velja rok uvoza 31. 12.
2002.
II. Ponudniki vložijo ponudbe za nakup
pravice do uvoza blaga v okviru posamezne
carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega
razpisa. Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
Ponudbe se posredujejo na obrazcu, ki
ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01).
Vsak ponudnik lahko za razpisano količino vloži največ do tri ponudbe z različnimi
ponudbenimi cenami in količinami, v skladu
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih
kvot. Vsaka ponudba je zavezujoča.
Agencija pošlje ponudniku obvestilo o
dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik, je dolžan v roku 30
dni po prejemu obvestila o dodeljeni količini
blaga vplačati izdraženo ceno. Po plačilu

Količina

Obdobje (rok)
uvoza (1)

celotnega zneska za izdraženo količino, izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni
količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi potrdila agencije
o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik
predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski postopek.
Ponudba za dodelitev določene količine
blaga v okviru posamezne carinske kvote
mora biti kolkovana z upravnimi koleki v višini 800 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-69253
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 in 48/99 in 46/01), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Repu-

blike Slovenije in Vlado Republike Poljske,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 51/97, MP –
16/97 in na podlagi Protokola četrtega zasedanja slovensko-poljske skupne komisije
z dne 7. decembra 2001, Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, ki ga zastopa ministrica dr. Lucija
Čok, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-poljskega
znanstvenega sodelovanja v letih 2003
in 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13,
1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev
v okviru skupnih slovensko-poljskih raziskovalnih projektov, in sicer v obliki krajših obiskov do največ 12 dni.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo obiske sofinanciralo
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Poljskem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za poljske raziskovalce ob obiskih
v Republiki Sloveniji (kratki obiski do 12
dni).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Poljskem in prevoznih stroških poljskih partnerjev ob obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,so:
– projekte je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 2-letni z možnostjo podaljšanja v tretje leto;
– 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 in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in Pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98,
48/99 in 46/01);
– vsebine predlogov projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva RS za
šolstvo, znanost in šport sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali s strani Ministrstva RS za šolstvo,
znanost in šport sofinancirane mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanja v 5. okvirnem programu EU na področju raziskav,
tehnološkega razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije, sofinancirane razvojno-tehnološke projekte (obvezno pri vseh navesti šifre in naslove projektov), ki zagotavljajo
osnovni vir financiranja predvidenih raziskav.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta; znanstvena odličnost ali aplikativnost raziskav,
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– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost rezultatov projekta,
– reference raziskovalne skupine,
– pomen rezultatov raziskav za gospodarski razvoj Republike Slovenije.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je
5,500.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti in le-ti se lahko izjemoma
podaljšajo še za eno leto.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2003.
9. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
a) naslov projekta,
b) podatke o vlagatelju,
c) podatke o slovenskem in poljskem
nosilcu projekta,
d) podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
e) načrt obiskov slovenskih in poljskih
raziskovalcev za 2 leti,
f) kratke življenjepise slovenskega in poljskega nosilca projekta ter sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
g) opis projekta (v prilogi),
h) podpise obeh nosilcev projekta in direktorjev obeh ustanov.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-poljskega znanstvenega
sodelovanja 2003 – 2004« morajo vlagatelji dostaviti v 2 izvodih, v zaprtih ovojnicah in
z označbo vlagatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana.
11. Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, ne glede na način
prenosa pošiljke do vključno ponedeljka
1. 7. 2002 do 12. ure.
12. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju dne 3. 7. 2002 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fronte13, 1000 Ljubljana. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
Izbor projektov bo opravil skupni slovensko-poljski odbor. O izbiri bodo vlagatelji
obveščeni po 5. zasedanju slovensko-poljske skupne komisije, predvidoma do meseca novembra 2002.
13. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, v tajništvu
soba 224, tel. 01/478-46-76 oziroma na
domači spletni strani Ministrstva.
Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-69418
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik
in financer programa, objavlja na podlagi
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določil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01 in
66/01), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
javni razpis
za nadomestitev plače invalidu in težje
zaposljivi brezposelni osebi
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
faks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih invalidov ter drugih težje zaposljivih skupin brezposelnih
oseb in sicer pomoč delodajalcem z nadomestitvijo plače za zaposlitev invalida in težje zaposljive brezposelne osebe. Program
je namenjen izenačevanju možnosti zaposlovanja in pospeševanju zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo spodnje pogoje:
– so pravne ali fizične osebe,
– izpolnijo prijavni obrazec in mu priložijo zahtevano dokumentacijo ter
– bodo za obdobje trajanja programa:
zaposlili brezposelne invalide in težje zaposljive brezposelne osebe, ki imajo zmanjšane možnosti za zaposlitev in so starejše
od 50 let in na zavodu prijavljene več kot 6
mesecev ali starejše od 45 let in imajo srednjo stopnjo izobrazbe ali manj in so na zavodu prijavljene več kot 12 mesecev.
3.Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev tega razpisa je
270,700.000 SIT, in se bodo financirala v
višini 150,700.000 SIT iz proračunske postavke 7025 – Pospeševanje zaposlovanja
invalidnih oseb in višini 120,000.000 SIT iz
proračunske postavke 5906 – kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne.
Način določanja financiranja
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja sredstva za:
Nadomestitev plače invalidu in težje zaposljivi brezposelni osebi kot mesečno nadomestilo plače v višini:
– 60% minimalne plače, ko prijavitelj zaposli invalidno osebo;
– 80% minimalne plače, ko prijavitelj zaposli invalidno osebo, ki je starejša od 50
let ali ima vsaj 80% telesno okvaro ali je
gluha in ima vsaj 70% telesno okvaro;
– nadomestitev plače težje zaposljivi starejši brezposelni osebi znaša za vključene
osebe prvo leto 50% minimalne plače, drugo
leto 30% in tretje leto 20% minimalne plače
ter 50% minimalne plače mesečno v vsakem
letu podaljšanja nadomestitve plače.
Ukrep nadomestitve plače traja največ tri
leta in se lahko podaljša, če se delodajalec
s pogodbo zaveže, da bo upravičenca zaposlil za najmanj dvojno dobo trajanja ukrepa. Ta ukrep upošteva tudi regionalni vidik
in se nadomestilo lahko poveča v skladu s

sklepom ministrstva o določitvi in razvrstitvi
območij z višjo stopnjo brezposelnosti od
povprečne v Republiki Sloveniji.
Prijava na razpis se izključuje s prijavo
na razpis »Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest za brezposelne invalide. Nadomestitev plače invalidu in težje zaposljivi
brezposelni osebi ne morejo uveljaviti invalidska podjetja.
Merila za izbor
Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo v celoti
izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. Prednost pri izboru imajo vlagatelji, katerim bo
dodeljeno višje število točk v skladu z naslednjimi merili:
1. vlagatelji, ki bodo zaposlili brezposelne osebe za nedoločen čas – do 45 točk:
– za vsako 1/3 zaposlenih za nedoločen čas od vseh zaposlenih za katere uveljavlja subvencijo po tem razpisu se vlagatelju dodeli 15 točk;
2. vlagatelji iz področji z nadpovprečno
brezposelnostjo (na dan 31. 12. 2001) –
do 30 točk:
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 16% se dodeli 30 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 14,1–16% se dodeli
20 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 11,9 –14% se dodeli
10 točk;
3. delež invalidov med brezposelnimi v
Območni službi ZRSZ (na dan 31. 12.
2001) – do 30 točk:
– delež nižji od 17% se dodeli z 0 točk,
– delež od 17,1% do 19% se dodeli z
10 točk,
– delež od 19,1% do 22% se dodeli z
20 točk,
– delež nad 22,1% se dodeli z 30 točk.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: javni razpis bo zaključen, ko bo v program vključeno
395 brezposelnih oseb oziroma najkasneje
do 5. 12. 2002, ko je zadnji dan za oddajo
vlog.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge se
oddajajo do zaključka javnega razpisa. Oddajajo se po pošti na naslov Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
Oddane morajo biti v zaprti ovojnici in poslane priporočeno ali s povratnico. Vloge
morajo imeti oznako: Javni razpis – vloga na
javni razpis za nadomestitev plače invalidu
in težje zaposljivi brezposelni osebi. Vloge
se oddajajo do 5. 6. 2002, 5. 7. 2002,
5. 9. 2002, 4. 10. 2002, 5. 11. 2002 in
5. 12. 2002 oziroma vse do zaključka javnega razpisa. Zaključek razpisa bo objavljen v Uradnem listu RS.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpis predvideno zaporedno
odpiranje le-teh: prvo odpiranje vlog bo dne
6. 6. 2002, naslednja odpiranja pa bodo
8. 7. 2002, 9. 9. 2002, 7. 10. 2002,
7. 11. 2002 in 9. 12. 2002. Odpiranje vlog
ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagate-
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lji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, v času uradnih
ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na
spletnih
straneh
Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
9. Druge informacije o javnem razpisu:
zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do
11. ure, na tel. 01/47-69-966, pri Dominiku Presenu.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-69419
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik
in financer programa, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01 in
66/01), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2002
javni razpis
za subvencioniranje zaposlitev pri
izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence in oskrbovanja invalidnih
oseb – program »Invalidi invalidom«
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
faks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev: predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlitev
pri izvajanju pomoči na domu ter osebne
asistence in oskrbovanja invalidnih oseb –
program »Invalidi invalidom«. Program zagotavlja trajnejše oblike zaposlovanja težje
zaposljivim osebam in osebam, ki so bile
pred zaposlitvijo vključene v javna dela ali
program Tisoč novih možnosti na delih osebne asistence in pomoči invalidnim osebam
oziroma pomoči starejšim osebam na domu
in izenačuje možnosti zaposlovanja brezposelnih oseb na področju nepridobitnih dejavnosti in skuša z ocenjeno nadomestitvijo
plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje
zaposljivim osebam.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo spodnje pogoje:
– izvajajo socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu v okviru mreže javnih
služb (so javni zavodi ali imajo pridobljeno
koncesijo) in imajo sklenjeno pogodbo z
občino ali pa so pravne ali fizične osebe, ki
imajo dovoljenje za delo za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
– izvajajo osebno asistenco in pomoč
invalidnim osebam in so pravne osebe ter
imajo odločbo o dodelitvi statusa društva v
javnem interesu,
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– izpolnijo prijavni obrazec in mu priložijo zahtevano dokumentacijo ter
– bodo za obdobje trajanja programa zaposlili pri izvajanju pomoči na domu ali osebne asistence invalidom brezposelne osebe, ki izpolnjujejo spodnje pogoje:
– starejše od 50 let ali
– dolgotrajno brezposelne nad 3 leta ali
– druge težje zaposljive osebe po Pravilniku aktivne politike zaposlovanja,
– druge osebe, vključene v programe
aktivne politike zaposlovanja, ki so končale
ustrezen program usposabljanja ali izobraževanja (npr. za negovalke – oskrbovalke in
asistente),
– v regiji, kjer je nadpovprečna stopnja brezposelnosti se lahko zaposli tudi
brezposelna oseba, ki ne spada med težje
zaposljive brezposelne osebe.
Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru programa
Nadomestitev dela plače brezposelni
osebi znaša za vključene osebe 3 leta 100%
minimalne plače (1. bruto) mesečno oziroma 110% minimalne plače mesečno za invalide in 120% minimalne plače za invalide,
ki so starejši od 50 let ali imajo vsaj 80%
telesno okvaro ali so gluhi in imajo vsaj 70%
telesno okvaro. Osebam, ki so starejše od
50 let in osebam, ki so brezposelne več kot
3 leta, se nadomeščajo tudi stroški malice
in stroški javnega prevoza na delo do sedeža delodajalca. Ukrep upošteva tudi regionalni vidik in se nadomestilo lahko poveča v
skladu s Sklepom o določitvi območij z višjo
stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji, ki ga izda minister za delo,
družino in socialne zadeve.
Ukrep traja največ tri leta in se lahko
podaljša, če se delodajalec s pogodbo zaveže, da bo upravičenca zaposlil za najmanj
dvojno dobo trajanja ukrepa.
Merila za izbor
Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo v celoti
izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. Prednost pri izboru imajo vlagatelji, katerim bo
dodeljeno višje število točk v skladu z naslednjimi merili:
1. vlagatelji, ki bodo zaposlili brezposelne osebe za nedoločen čas – do 45 točk:
– za vsako 1/3 zaposlenih za nedoločen čas od vseh zaposlenih za katere uveljavlja subvencijo po tem razpisu se vlagatelju dodeli 15 točk;
2. vlagatelji iz področji z nadpovprečno
brezposelnostjo (na dan 31. 12. 2001) –
do 30 točk:
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 16% se dodeli 30 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 14,1–16% se dodeli
20 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 11,9–14% se dodeli
10 točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev tega razpisa za leto 2002 je
150,000.000 SIT, ki se bodo financirala iz
proračunske postavke 5906 – Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne ozi-

roma za subvencioniranje novih zaposlitev
do 223 brezposelnih oseb.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje državnih pomoči: javni razpis bo zaključen, ko bo v program vključenih skupno 550
brezposelnih oseb oziroma najkasneje do 5.
12. 2002, ko je zadnji dan za oddajo vlog.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge se oddajajo do zaključka javnega razpisa. Oddajajo se po pošti na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Oddane morajo biti v zaprti ovojnici priporočeno
ali s povratnico. Imeti morajo oznako: Javni
razpis – vloga na javni razpis za program
»Invalidi invalidom«. Vloge se oddajajo do 5.
6. 2002, 5. 7. 2002, 5. 9. 2002, 4. 10.
2002, 5. 11. 2002 in 5. 12. 2002 oziroma
vse do zaključka javnega razpisa. Zaključek
razpisa bo objavljen v Uradnem listu RS.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpis predvideno zaporedno
odpiranje le-teh: prvo odpiranje vlog bo dne
7. 6. 2002, naslednja odpiranja pa bodo
9. 7. 2002, 10. 9. 2002, 8. 10. 2002,
8. 11. 2002 in 10. 12. 2002. Odpiranje
vlog ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki
je določen za odpiranje vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v
vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (klet, soba 04). Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno ali zahtevati po pošti. Razpisna dokumentacija je
na voljo tudi na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.
9. Druge informacije o javnem razpisu:
zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do
11. ure, na tel. 01/47-69-966, pri Dominiku Presenu.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-69421
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik in
financer programa, objavlja na podlagi določil
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01 in 66/01), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.64/01) in Programov aktivne
politike zaposlovanja za leto 2002
javni razpis za
A) sofinanciranje odpiranja novih
delovnih mest za brezposelne invalide
in
B) sofinanciranje prilagoditve delovnih
mest za brezposelne invalide
za leto 2002
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za za-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
poslovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
faks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo prejemniki sredstev
Predmet javnega razpisa je spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih invalidov in težje
prizadetih brezposelnih invalidov ter drugih
težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb
in sicer pomoč delodajalcem s sofinanciranjem pri odpiranju in prilagoditvi novih delovnih mest za invalide. Program je namenjen izenačevanju možnosti zaposlovanja in
pospeševanju zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo spodnje pogoje:
– so pravne ali fizične osebe,
– izpolnijo prijavni obrazec in mu priložijo zahtevano dokumentacijo ter
– bodo za obdobje trajanja programa:
ad A) zaposlili ustrezno število brezposelnih invalidov,
ad B) prilagodili delovna mesta za težje
prizadete brezposelne invalide.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev tega razpisa je
103,800.000 SIT, in se bodo financirala iz
proračunske postavke 7025 – Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb
Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru programa:
A) nova delovna mesta: sofinanciranje
odprtja 100 novih delovnih mest v okvirni
višini 85,000.000 SIT,
B) prilagoditev delovnih mest za invalide: sofinanciranje prilagoditev 20 delovnih
mest v okvirni višini 18,800.000 SIT.
Način določanja financiranja
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja sredstva za:
A) Sofinanciranja odpiranja delovnih mest
za brezposelne invalide: delodajalcu, ki zaposli invalidno osebo, se sofinancira novo
zaposlitev v fiksnem znesku v višini 9 minimalnih mesečnih plač z zavezo delodajalca,
da ohrani zaposlitev invalida najmanj 2 leti.
Prijava na razpis se v delu A) izključuje s
prijavo na javni razpis »Nadomestitev dela
plače invalidu in težje zaposljivi brezposelni
osebi«.
B) Sofinanciranje prilagoditve delovnih
mest za težje prizadete brezposelne invalide
s prilagoditvijo delovnih prostorov, opreme
in naprav: delodajalcu se krije dejanske stroške izvedbe programskih, tehnoloških in organizacijskih rešitev na delovnem mestu in
delovnem okolju, ki omogočajo invalidu enakopravno in kvalitetno vključevanje v delovni
proces vendar največ do višine 10 minimalnih mesečnih plač na zaposlenega invalida
na osnovi načrta in predračuna izvedbe.
Merila za izbor
Izbrani bodo vlagatelji, ki bodo v celoti
izpolnjevali zgoraj navedene pogoje. Prednost pri izboru imajo vlagatelji, katerim bo
dodeljeno višje število točk v skladu z naslednjimi merili:
1. Ustrezna dokumentacija o razširitvi obstoječe dejavnosti za odprtje novega delovnega mesta ali načrt in predračun izvedbe
prilagoditve delovnega mesta:
– neustrezna dokumentacija se oceni z
0 točk,
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– sprejemljiva dokumentacija se oceni z
10 točk,
– ustrezna dokumentacija se oceni z
30 točk;
Opomba: kolikor je vloga ocenjena z
0 točk se vlagatelje ne izbere.
2. Vlagatelji iz področji z nadpovprečno
brezposelnostjo (na dan 31. 12. 2001):
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 16% se dodeli 30 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 14,1–16% se dodeli
20 točk,
– vlagateljem iz statistične regije, upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 11,9 –14% se dodeli
10 točk.
3. Delež invalidov med brezposelnimi v
Območni službi ZRSZ (na dan 31. 12.
2001):
– delež nižji od 17% se dodeli z 0 točk,
– delež od 17,1% do 19% se dodeli z
10 točk,
– delež od 19,1% do 22% se dodeli z
20 točk,
– delež nad 22,1% se dodeli z 30 točk.
Pri odločanju o višini sofinanciranja prilagoditve delovnih mest bo zavod preveril načrt in vrednosti predračuna izvedbe.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Javni razpis bo zaključen, ko bodo s pogodbami angažirana vsa razpoložljiva sredstva oziroma najkasneje do 15. 11. 2002.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge se
oddajajo do zaključka javnega razpisa. Vloge se oddajajo po pošti na naslov Zavod RS
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico. Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis – vloga na javni
razpis A) sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest za brezposelne invalide oziroma B) Prilagoditev delovnih mest za brezposelne težje invalide. Vloge se oddajajo do
5. 6. 2002, 5. 7. 2002, 5. 9. 2002, 4. 10.
2002, oziroma vse do zaključka javnega
razpisa. Zaključek razpisa bo objavljen v
Uradnem listu RS.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev, oziroma datumi odpiranja vlog, če
je v javnem razpis predvideno zaporedno
odpiranje le-teh: prvo odpiranje vlog bo dne
6. 6. 2002, naslednja odpiranja pa bodo
8. 7. 2002, 9. 9. 2002, 7. 10. 2002. Odpiranje vlog ne bo javno.
7. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh
Zavoda: http//www.ess.gov.si.
9. Druge informacije o javnem razpisu:
zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do

11. ure na tel. 01/47-69-966, pri Dominiku Presenu.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-69320
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, kot uporabnik
in financer programa, objavlja na podlagi
določil Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01 in 66/01), Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) in Programa
aktivne politike zaposlovanja za leto 2002,
ki je bil sprejet na 64. seji Vlade Republike
Slovenije dne 28. 2. 2002 objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela stroškov za
ohranitev delovnih mest
1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Zavod).
2. Podatki o razpisu
a) Namen javnega razpisa je pospešitev
gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih in odprava posledic, povzročenih z
naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.
b) Cilj javnega razpisa je pospeševanje
gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih z ohranjanjem delovnih mest pri delodajalcih, ki so utrpeli škodo ali izpad prihodka zaradi naravnih nesreč ali izrednih
dogodkov.
c) Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev za ohranjanje delovnih mest pri delodajalcih z namenom, da se odpravi posledice, povzročene z naravnimi nesrečami ali
izrednimi dogodki v obdobju od 11. 9. 2001
do 31. 5. 2002, ki bi bistveno vplivala na
razvoj manj razvitih območji.
Pojmi naravne in druge nesreče so opredeljeni v 2. in 3. točki 8. člena Zakona o
varstvu pred naravnim in drugimi nesrečami
(Ur. l. RS, št. 64/94), izredni dogodek pa
se šteje dogodek ali dogodki, povzročeni
po nenadzorovanih naravnih in drugih silah,
ki onemogočijo normalno poslovanje delodajalcev in s tem povzročijo zmanjšanje prihodkov iz poslovanja v taki meri, da ogrozi
ohranitev delovnih mest.
d) Višina javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki se na podlagi
tega razpisa dodeljuje, znaša 130,000.000
SIT in se pokriva iz proračunske postavke
5904 – Pomoč pri prestrukturiranju podjetji. Višina dodeljenih sredstev po prijavitelju
ne sme presegati 25,000.000 SIT.
3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki:
– ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01),
– ki so zaradi posledic naravnih nesreč
ali izrednih dogodkov utrpeli škodo, ki bi
zaradi posledic bistveno vplivala na razvoj
manj razvitih območji in na ohranjanje delovnih mest v letu 2002,
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– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (velja za
pravne osebe),
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe).
b) Višina pomoči
Sredstva za ohranitev delovnih mest se
dodelijo za vsako ohranjeno delovno mesto
v višini do treh minimalnih plač. Višino sredstev za ohranjeno delovno mesto se določi
glede na oceno, ki jo dobi vloga prijavitelja
na podlagi meril.
Za ohranjeno delovno mesto se šteje
število zaposlenih na dan 1. 5. 2002, na
delovnih mestih, ki so bila ogrožena zaradi
posledic naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. Prijavitelj se s podpisom pogodbe
zaveže, da bo zaposlene na ohranjenih delovnih mestih ohranil za dvojno dobo za katero je prejel ukrep.
c) Merila za izbiro prijaviteljev
Sredstva se bodo dodeljevala sorazmerno z ocenami, oblikovanimi na podlagi naslednjih meril :
– prijavitelj je iz regij A, B in C v skladu s
3. členom Navodil o prednostnih območjih
dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01);
ponder-0,20,
– odstotne točke izpada prihodka iz poslovanja glede na primerjalno obdobje v preteklih letih; ponder-0.20,
– odstotne točke zmanjšanja fizičnega
obsega dejavnosti glede na primerjalno obdobje v preteklem letu; ponder-0.15,
– odstotne točke zaposlenih na dan 1. 5.
2002 za nedoločen čas, ponder-20,
– ustreznost izvedenih ukrepov in finančnih posledic, iz katerih je razvidno reševanje potencialno ogroženih delovnih mest;
ponder-0,25.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložišču Centralne službe
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si. Kontaktna oseba:
Janez Tomšič (tel. 01/476-99-61, e-mail:
janez.tomsic@ess.gov.si).
5. Vsebina vloge
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, v prijavi na javni razpis posredujejo
obrazec A in naslednjo dokumentacijo:
– program ohranjanja ogroženih delovnih mest in prikaz ukrepov s finančnimi posledicami s katerimi je bilo doseženo to
ohranjanje,
– dokazilo o registraciji – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni; velja za pravne
osebe,
– potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni; velja za pravne osebe,
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– fotokopijo priglasitvenega lista; velja za
fizične osebe,
– potrdilo, da ni v postopku prenehanja
samostojne dejavnosti – potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni; velja za fizične osebe.
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Dokumentacija mora biti urejena po vrstnem redu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Rok in način prijave na javni razpis
Javni razpis je odprt do 14. 6. 2002.
Popolna vloga, v skladu z razpisnimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno ali s povratnico, do vključno 14. 6. 2002
(velja poštni žig do vključno 14. 6. 2002), v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – Ohranjanje delovnih mest« in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo ovojnice nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala enkrat, in sicer 18. 6.
2002.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, lahko pozove predlagatelja
vloge, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni
najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-69424
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
(v nadaljevanju: PC), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ), MO Novo mesto, Občina Dol. Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Trebnje, Občina Žužemberk, Občina Metlika, Občina
Kočevje, Občina Semič, Občina Črnomelj
v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko
d.d. Ljubljana, Krekovo banko d.d. Mari-

bor in drugimi bankami, ki bodo pristopile
k projektu, objavlja
razpis
A. finančnih pomoči osebam, ki so
oziroma bodo realizirale
samozaposlitev s posredovanjem ZRSZ
od 1. 1. 2001 naprej in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva (do
50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih,
od 1. 1. 2002 naprej (sredstva ZRSZ in
lokalnih skupnosti),
B. posojil za samozaposlovanje
podjetnikov začetnikov, odpiranje in
ohranjanje števila delovnih mest v
malem gospodarstvu pri obstoječih
delodajalcih (do 50 zaposlenih), od 1.
1. 2002 naprej (posojila s pomočjo
lokalnih skupnosti)
1. Predmet razpisa:
pod A/ finančna pomoč brezposelnim
osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko programa pospeševanja samozaposlovanja od
1. 1. 2001 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2002 dalje. Razpisana
sredstva so zbrana iz sredstev ZRSZ in lokalnih skupnosti.
pod B/ posojila za samozaposlovanje
podjetnikov začetnikov in odpiranje ter ohranjanje števila delovnih mest v malem gospodarstvu pri obstoječih delodajalcih (do 50
zaposlenih), za zaposlitve realizirane od 1.
1. 2002 naprej. Razpisana sredstva so zbrana iz sredstev lokalnih skupnosti.
Prosilec lahko zaprosi za finančno pomoč za samozaposlitev le enkrat.
Celoten znesek razpisanih posojil pod
točko A/ znaša 82,000.000 SIT, za posojila razpisana pod točko B/ pa 107,000.000
SIT, in sicer:

v SIT
Občina

MO Novo mesto
Občina Šentjernej
Občina Škocjan
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Občina Dol. Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Kočevje
Občina Semič
Občina Metlika
Občina Črnomelj
Skupaj

Sredstva ZRSZ in
lokalnih skupnosti

Sredstva lokalnih skupnosti

36,000.000
6,000.000
4,000.000
14,000.000
0
5,000.000
1,000.000
0
4,000.000
9,000.000
3,000.000
82,000.000

61,000.000
4,000.000
1,000.000
12,000.000
2,000.000
0
4,000.000
3,000.000
4,000.000
8,000.000
8,000.000
107,000.000

PC si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih sredstev s pomočjo lokalnih skupnosti, če posamezna občina za projekt ne
bo namenila vseh s finančnim programom
predvidenih sredstev.
2. Pogoji za prijavo:
pod A/ na razpis se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so realizirale
samozaposlitev po programu ZRSZ ali ima-

jo podpisano pogodbo o vključitvi v vavčerski sistem svetovanja od 1. 1. 2001
naprej in
– gospodarski subjekti malega gospodarstva (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1.
2002 dalje za nedoločen čas zaposlili brezposelno osebo prijavljeno na ZRSZ in zaposlitev pomeni povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
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Pod B/ na razpis se lahko prijavijo:
– osebe, ki so realizirale samozaposlitev
brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2002
naprej,
– delodajalci, ki za nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki prvič išče zaposlitev, vendar ta ni bila
predhodno prijavljena na ZRSZ od 1. 1.
2002 naprej,
– delodajalci, ki za nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo brezposelno osebo predhodno prijavljeno na
ZRSZ in s tem ohranjajo obstoječe število
delovnih mest od 1. 1. 2002 naprej, pod
pogojem, da za zaposlitev iste osebe še
niso pridobili sredstev po programu ZRSZ
oziroma s pomočjo sredstev lokalnih skupnosti za zaposlovanje.
V primeru, da je razpisana vsota posojil
pod A/ porabljena prej kot razpisana vsota
posojil pod B/, so podjetniki, ki ustrezajo
razpisnim pogojem pod A/, upravičeni do
posojila iz razpisane vsote B/.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v projektu.
Če delodajalec v času za katerega je dobil
posojilo zmanjša število zaposlenih za nedoločen čas in v roku enega meseca ne zaposli
drugega delavca za nedoločen čas, je dolžan
še neodplačani del posojila odplačati naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za
odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila: 1,000.000 SIT za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem.
Obrestna mera: TOM + 1,75%.
Odplačilna doba: 3 leta, z možnostjo začetka odplačevanja po 6 mesecih.
Stroški posojila: 0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj 15.000 SIT.
Zavarovanje: možnost zavarovanja z garancijo za člane Garancijske sheme za Dolenjsko do 50% odobrenega posojila, preostanek prejetega posojila pa z bančno garancijo ali zavarovanje celotnega odobrenega posojila z bančno garancijo.
4. Vloga
Vloga se odda na obrazcu “Vloga za odobritev posojila”, ki ga prosilci dobijo:
– v Podjetniškem centru Novo mesto,
Ljubljanska c. 26, Novo mesto (ga. Bukovac, ga. Povše, tel. 07/33-72-980),

Občina

MO Novo mesto
Šentjernej
Škocjan
Trebnje
Žužemberk
Dol. Toplice
Mirna Peč
Kočevje
Loški potok
Semič
Metlika
Kostel
Črnomelj
Skupaj

Št.
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– v Razvojnem centru Pokolpje, Roška
64, Kočevje (ga. Glavač, ga. Lavtar, tel.
01/89-50-610).
Popolna Vloga za odobritev posojila se
pošlje ali odda na naslovu: Podjetniški center Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska c. 26,
8000 Novo mesto.
Upoštevane bodo le vloge, ki bodo oddane na izvirnih obrazcih.
Vloga bo zavrnjena: če ne bo popolna oziroma če ne bo ustrezala pogojem za prijavo.
5. Ostali pogoji razpisa
Razpis je odprt od objave do porabe
sredstev. Odbor za posojila in garancije Garancijske sheme za Dolenjsko in banke bodo obravnavale vloge, ki prispejo do vsakega 20. v mesecu, enkrat mesečno.
PC bo o odločitvi seznanil prosilca najpozneje v 15 dneh po sprejetju odločitve na
odboru.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko pridobijo prosilci na mestih, kjer
lahko prejmejo vloge.
S tem razpisom preneha veljati razpis z
dne 6. 4. 2001 (Ur. l. RS, št. 25/01) in
njegova dopolnitev z dne 5. 10. 2001 (Ur.
l. RS, št 78/01), vsa neporabljena sredstva
pa se upoštevajo v tem razpisu.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
Ob-69425
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme za Dolenjsko, Pravil delovanja
Garancijske sheme za Dolenjsko in Programa dela Podjetniškega centra Novo mesto, d.o.o. za leto 2002 objavlja Podjetniški center Novo mesto, d.o.o., Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju
PC GSD) v sodelovanju z MO Novo mesto
in občinami Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk,
Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Semič in Črnomelj ter Novo Ljubljansko banko d.d. Ljubljana, Krekovo banko d.d. Maribor in ostalimi bankami, ki bodo pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij za
dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
1. Predmet razpisa: PC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvideni skupni višini 540,969.000 SIT,
– garancije za dolgoročna posojila v
predvideni skupni višini 216,388.000 SIT
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, in sicer:

Znesek dolgoročnih posojil
(v SIT)

Znesek garancij
(v SIT)

212,709.000
36,626.000
30,438.000
40,328.000
28,962.000
36,981.000
34,267.000
28,749.000
11,740.000
19,156.000
29,219.000
8,624.000
23,170.000
540,969.000

85,083.000
14,651.000
12,175.000
16,131.000
11,585.000
14,792.000
13,707.000
11,500.000
4,696.000
7,662.000
11,688.000
3,450.000
9,268.000
216,388.000

Posojila in garancije se dodelijo iz sredstev posamezne občine, v kateri ima prosilec (enota malega gospodarstva) svoj sedež.
PC GSD si pridržuje pravico do spremembe navedenih zneskov, če sodelujoče
občine ne bodo zagotovile s Poslovnim načrtom Garancijske sheme za Dolenjsko
predvidenih sredstev za leto 2002.
2. Pogoji dodelitve dolgoročnih posojil
in garancij:
2.1. Dolgoročna posojila:
a) znesek posojila: najmanj 1,000.000
SIT in največ 10,000.000 SIT, vendar ne
več kot 40% od predračunske vrednosti investicije,
b) potrebni lastni viri: najmanj 30% vrednosti celotne investicije,
c) obrestna mera: TOM + 2,25% letno,
d) stroški posojila na banki: 0,5% od
zneska odobrenega posojila oziroma
20.000 SIT,
e) stroški obdelave posamezne vloge na
PC: 5.000 SIT + DDV,
f) odplačilna doba: največ do 5 let z možnostjo začetka odplačevanja po 6 mesecih,
g) zavarovaje posojila: z garancijo PC
GSD v višini do 50% odobrenega posojila,
za preostanek odobrenega posojila pa pri
poslovni banki pod bančnimi pogoji ali zavarovanje celotnega odobrenega posojila pri
poslovni banki pod bančnimi pogoji.
2.2. Garancije:
Prosilec lahko poda vlogo za garancijo,
ki ne more presegati 50% vrednosti posojila
PC GSD, hkrati z vlogo za posojilo.
Garancija PC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost
naložbe.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– vsa mala podjetja z do 50 zaposlenimi,
– fizične osebe, ki so vložile zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
kot samostojni podjetniki oziroma so vložile
prijavo za vpis družbe v sodni register, pod
pogojem, da bodo vpisana v register samostojnih podjetnikov oziroma v sodni register
pred podpisom posojilne pogodbe,
– člani Garancijske sheme za Dolenjsko
(plačana pristopnina), ki imajo sedež v občini vlagateljici v Garancijsko shemo za Dolenjsko.
Posojilo in garancijo lahko pridobi le član
Garancijske sheme za Dolenjsko. Članstvo
(plačana pristopnina) ni zadosten pogoj za
pridobitev posojila.
4. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
imajo prosilci, ki vlagajo v:
– perspektivne in donosne programe,
– razširitev poslovanja,
– povečevanje števila delovnih mest,
– izvozne programe,
– novo tehnologijo, kvalitetne in inovativne programe,
– ekološko čisto dejavnost,
– dejavnost, ki pomeni prestrukturiranje
ali dopolnitev velikih gospodarskih sistemov,
– dejavnost na razvojno ogroženih področjih,
– razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti,
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– deficitarno dejavnost,
– dejavnost, ki ima pomembnejšo korist
za lokalno skupnost.
Med poslujočimi podjetji bodo imela prednost pri dodelitvi posojil in garancij podjetja z boljšo boniteto poslovanja.
5. Vloga in odobritev posojila in garancije:
Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu “Vloga za odobritev posojila in garancije”, ki ga prejme v Podjetniškem centru Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska c. 26,
Novo mesto (ga. Bukovac, ga. Povše, tel.:
07/ 33 72 980) in v Razvojnem centru
Pokolpje, Roška c. 64, Kočevje (ga. Glavač, ga. Lavtar, tel. 01/89-50-610).
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo oddane na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge
in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz 3.
točko tega razpisa, bodo zavrnjene.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor
za odobritev posojil in garancij ter banka
enkrat mesečno. PC GSD bo prosilca pisno
seznanil z odločitvijo pristojnih organov v
15 dneh po sprejemu odločitve.
6. Rok za oddajo vlog
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave razpisa do vsakega 20. v mesecu. Rok
za oddajo vlog je odprt do porabe razpisanih sredstev.
S tem razpisom preneha veljati razpis z
dne 6. 4. 2001, (Ur. l. RS, št. 25/01), vsa
neporabljena sredstva pa so upoštevana v
tem razpisu.
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.
Št. 171-466/11-00
Ob-69026
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 38. člena Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o potrditvi programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2002 in 2003, št.
400-22/2001-2 z dne 4. 10. 2001 in Sklepa Vlade Republike Slovenije o dopolnitvi
programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2002 in 2003, št.
460-00/2002-1 z dne 16. 4. 2002 objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnine, in sicer garaže
v Trebnjem, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje: nepremičnina, in sicer garaža št. 1 v kleti stanovanjskega bloka v Trebnjem, Rimska 5, Trebnje.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 1,087.247 SIT, ki je poštena tržna
vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino z virmanskim nakazilom na
žiro račun naročnika, in sicer rok plačila ne
sme biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in ostalih
stroškov.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
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Način plačila: virmansko, št. računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve),
sklicna
št.
28
17116-720994-480042 02.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 10 dni od roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik,
– predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške prepisa ter morebitne druge dajatve plača kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave te javne ponudbe do roka za oddajo ponudb, med 10. do
12. uro, razen dne, ko državni organi ne
delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek za
investicije in javna naročila, Cankarjeva 4,
Ljubljana. Kontaktna oseba: Teja Svet, tel.
01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna št., tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, št.
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje
zadeve),
sklicna
št.
28
17116-720994-480042 02.
8. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč po
predhodnem dogovoru s Tino Kapler Vovk,
tel. 07/318-14-04.
9. Predložitev ponudb: rok za predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 4. 6. 2002, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do
17. 7. 2002.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 6. 2002,
ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 65/02-01
Ob-69023
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS,št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2002
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja otrok, študentov in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
2. Na razpis za sofinanciranje programov
lahko kandidirajo športna društva, zveza
športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirana za
opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze).
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in dopolnjen z navedbo virov financiranja.
5. Prejete vloge bo ocenila komisija na
podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo
Občina Mozirje sklenila pogodbo o sofinanciranja športnih programov za leto 2002.
6. Rok za prijavo na razpis je 14 dni po
tej objavi.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, s pripisom “Za javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa za leto 2002 – Ne odpiraj”.
Občina Mozirje
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Ob-68984
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 3. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini
Brezovica (Ur. l. RS, št. 39/02) Občina
Brezovica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Brezovica za leto 2002
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje športnih programov v Občini
Brezovica z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja, ki je po zakonu dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno
ukvarja s športom zunaj vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”, “Ciciban planinec” in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke. Lokalna skupnost sofinancira: propagandno gradivo,
strokovni kader in najem 60 ur objekta na
skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta
starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti
se izvajajo programi “Zlati sonček”, “Krpan”,
“Naučimo se plavati”, “Mladina in gore” in
drugi 80-urni programi. Občina sofinancira:
propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni
kader za 80-urne programe v skupinah z
najmanj 12. in največ 20. otroki ter do 20%
stroškov za strokovni kader pri tečajih plavanja.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt, strokovni kader,
materialne stroške programa in nezgodno
zavarovanje.
– Športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Sofinancira se strokovni kader in objekt za
80-urne letne programe v skupinah z najmanj 12. in največ 20. člani,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov. Sofinancira se strokovni kader in objekt za programe od 400 do
1100 ur letno.
2. Športna rekreacija
V program športne rekreacije uvrščamo:
80-urne letne rekreativne programe občanov, planinstvo, taborništvo, tenis, smučanje, “trim“ lige, šport upokojencev in invalidov in druge občasne rekreativne programe. Sofinancira se 80-urni letni program v
višini 30% stroškov najema objekta, prevoznega sredstva in strokovnega kadra za vadbene skupine z najmanj 20. člani.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in
posameznikov, registriranih športnikov, ki
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nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so
pa pomemben dejavnik razvoja športa. V
okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Na
ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in najemnina objekta za 320-urne letne programe.
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda. Na ravni lokalne
skupnosti se zagotovi sofinanciranje do
1200 ur programa letno.
5. Razvojne, strokovne in naloge skupnega pomena
Razvojne, strokovne in naloge skupnega
pomena so:
– Izobraževanje strokovnih kadrov – sofinancirajo se stroški izobraževanja v višini
do 50% enkrat letno strokovnemu kadru, ki
realizira v sistem financiranja vključen program.
– Organizacija športnih prireditev – sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe
štirih najbolj kakovostnih, množičnih in
odmevnih športnih prireditev v Občini Brezovica.
– Priznanja in nagrade – sofinancirajo
se stroški občinskih priznanj in nagrad športnikom in športnim delavcem.
– Informacijski sistem – sofinancira se
stroške izdelave informacijske baze, nakup
tehnologije in vključitev v integralni slovenski športno informacijski sistem.
– Nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev in športnih objektov – sofinancira se
nezgodno zavarovanje strokovnih delavcev
vključenih v izvedbo programa sofinanciranega iz proračuna in zavarovanje športnih
objektov, kjer se ti programi izvajajo.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna društva, vrtec, šole in druga društva, organizacije ali ustanove, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Brezovica,
– da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih programov,
– da delujejo v javnem interesu na področju športa,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
ter drugo dokumentacijo, ki jo zahteva Zakon o društvih in drugi akti s področja športa,
– da izvajajo program športnih aktivnosti, ki so vključene v občinski program športa, ter v njih sodeluje zahtevano število udeležencev,
– da imajo zagotovljen program redne
vadbe najmanj 20 tednov v letu,
– da imajo zagotovljene organizacijske,
kadrovske, prostorske in materialne pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– da so člani Nacionalne panožne športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez,
– da občini redno dostavljajo programe
dejavnosti, podatke o članstvu, poročila o
realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,

– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
III. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na
voljo v tajništvu Občine Brezovica, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, kontaktna oseba: Janez Miklič, telefonska številka
01/365-32-22.
Prijave programov morajo biti oddane
najkasneje do 31. maja 2002, osebno ali s
priporočeno pošto na naslov Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako “Javni razpis – Športni programi 2002“, na hrbtni strani mora biti naveden
naslov kandidata na razpisu.
IV. Postopek obravnave prijav
V roku prispele prijave bo komisija ovrednotila v skladu z merili in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica (Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica, Ur. l. RS, št.
39/02).
Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali v
naknadno določenem roku dopolniti, sicer
se bo vloga zavrgla.
Vse vlagatelje bo Občina Brezovica v roku 30 dni pisno obvestila o izidu javnega
razpisa in izbrane izvajalce letnega programa športa pozvala k podpisu pogodbe.
Občine Brezovica
Št. 480-5/2002-7

Ob-68904

Javni razpis
za prodajo objekta Graščina Tabor s
pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem in objekt sakralnega videza
1. Razpisni podatki in pogoji
Predmet oddaje v najem je graščina Tabor v Višnji vasi s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Objekt parc. št. 1
(1.270,05 m2) z zemljiščem parc. št. 5/2
(6000 m2) in objekta sakralnega videza v
velikosti 38 m2, k.o. Višnja vas. Objekt in
pripadajoče zemljišče je lahko namenjeno
izvajanju kulturne, gostinske, turistične ali
drugih primernih dejavnosti. Dokončna namembnost objekta bo določena na osnovi
predloženega programa izbranega interesenta ponudnika.
Graščina ima status kulturnega spomenika.
Kupnina znaša minimalno 40,000.000
SIT. Zainteresirani ponudniki morajo plačati
varščino v višini 1,000.000 SIT. Izbranemu
ponudniku se bo varščina obračunala kot
del kupnine, ostalim pa se bo v roku 8 dni
po izbiri brezobrestno vrnila.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo do 18. 6. 2002 na sedežu
Občine Vojnik.
2. Ponudba
Interesenti naj svoje pisne ponudbe dostavijo v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, Vojnik, s pripisom “Za
javni razpis Graščina Tabor”, in sicer tako,
da bo prispela po pošti oziroma bo osebno
oddana v vložišče najpozneje do 20. 6.
2002 do 12. ure.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (po razpisni dokumentaciji);
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– predlog programa dejavnosti;
– predlagani datum začetka investicije in
datum začetka obratovanja objekta;
– ponudba za plačilo kupnine;
– potrdilo o državljanstvu RS (za fizične
osebe) oziroma sklep o registraciji v RS (za
pravne osebe) oziroma o priglasitvi (za samostojne podjetnike);
– reference;
– potrdilo o plačani varščini v višini
1,000.000 SIT.
3. Kriteriji po vrstnem redu
Prednost bodo imele ponudbe:
1. ki bodo zagotavljale dokončno obnovo objekta in pričetek ponujene dejavnosti v
čim krajšem času;
2. ki bodo omogočale občasno uporabo
dela objekta (dvorane) v protokolarne namene občine Vojnik, pod pogoji, ki bodo
dogovorjeni v posebni pogodbi;
3. ki bo zagotovila čim ugodnejše plačilo
kupnine.
4. Odpiranje ponudb bo dne 20. 6.
2002 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Vojnik,
Keršova 8, Vojnik. Izbor prispelih ponudb
bo pripravila komisija Občine Vojnik in prijavljene kandidate o izidu odpiranja obvestila v roku 30 dni.
Občina Vojnik si pridržuje pravico, da
med prispelimi ponudbami ne izbere nobene.
Dodatne informacije lahko dobite na Občini Vojnik, pri Gregorc Jelki, tel.
03/780-06-28.
Občina Vojnik
Št. 465-02-8/2001-1908
Ob-69191
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa
občinskega sveta št. 465-02-8/2001-1200
z dne 28. 6. 2001 objavlja
javni razpis
za prodajo 4/5 nepremičnine parc. št.
446, poslovna stavba v izmeri 418 m2
in dvorišče v izmeri 373 m2, k.o.
Kandija
1. Predmet prodaje
Predmet javnega razpisa je del nepremičnine parc. št. 446, poslovna stavba v
izmeri 418 m2 in dvorišče v izmeri 373 m2,
k.o. Kandija, katere 80% (4/5) lastnik je
Mestna občina Novo mesto.
Nepremičnina, ki je predmet tega javnega razpisa nima dostopa s prevoznim sredstvom.
Načrt parcel, na katerem je razvidna nepremičnina, ki je predmet tega javnega razpisa, je priloga k razpisu in je na vpogled na
Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto (v
nadaljevanju: občina), Novi trg 6/III, Novo
mesto.
2. Vrednost nepremičnin
Skupna vrednost celotne nepremičnine
znaša 8,316.140 SIT, vrednost 4/5 nepremičnine, ki je predmet tega razpisa pa znaša 6,652.912 SIT in velja na dan 20. 3.
2002.
V ceni nepremičnine je vključena vrednost objekta, vrednost stavbnega in funkcionalnega zemljišča ter komunalne opreme.
V prvem odstavku te točke navedena vrednost nepremičnine je določena s cenitvijo,
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ki jo je izdelala Marjeta Saje, univ. dipl. inž.
gr., sodni izvedenec in cenilec gradbene,
Smrečnikova 32, Novo mesto in velja kot
izhodiščna cena, ponudnik pa lahko v ponudbi navede tudi višjo ceno, za katero je
pripravljen odkupiti nepremičnino.
V skladu z določili Zakona o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št.
6/80, 20/80, 36/90) v povezavi s Stanovanjskim zakonom (Ur. l. RS, št. 18/91,
19/91, 13/93 – ZP, 9/94 – odločba US,
21/94, 22/94 – odločba US, 23/96,
24/96 – odločba US, 1/00, 1/00 – odločba US) ima solastnik predmetne nepremičnine predkupno pravico.
Pogodbena vrednost nepremičnine se
bo na dan plačila kupnine revalorizirala z
indeksom rasti cen na drobno po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije.
Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.
3. Razpisni pogoji
3.1. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonske
splošne pogoje za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave Republike Slovenije, fizične osebe pa potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije. Nobeden
od navedenih dokumentov ne sme biti starejši od 30 dni.
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.
3.2. Vsak ponudnik mora pred iztekom
roka za prijavo plačati varščino v višini 10%
izhodiščne vrednosti 4/5 nepremične v višini 665.292 SIT na transakcijski račun pri
Banki Slovenije št. 01000-0100015231,
pri čemer mora navesti namen nakazila: varščina, sklic na št. 3112.
Varščina se bo v primeru sklenitve pogodbe upoštevala kot plačilo dela kupnine.
Fotokopijo dokazila o plačilu varščine
mora ponudnik obvezno priložiti k prijavi na
razpis.
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 pogodbe pa bo
pozvan naslednji najugodnejši ponudnik.
Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in ne
bodo izbrani za najugodnejšega ponudnika,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.
3.3. Nepremičnina bo naprodaj po načelu videno-kupljeno.
3.4. Kupec bo dolžan celotno kupnino
poravnati v 8 dneh po podpisu pogodbe.
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.
3.5. Kupec dobi kupljeno premoženje v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
3.6. S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tudi naslednje obveznosti:

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski obliki,
– plačati vse ostale stroške in dajatve v
skladu s predpisi,
– plačati stroške cenitve v višini 57.600
SIT.
3.7. Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo
bo predlagala občina, ko bo kupec do nje
poravnal vse obveznosti.
3.8. Ponudnik mora k prijavi na razpis
priložiti podpisano izjavo, da je proučil vso
razpisno dokumentacijo in da sprejema vse
razpisne pogoje.
3.9. Rok za prijavo je vključno 15. dan
po objavi tega javnega razpisa.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki v zapečatenih ovojnicah z oznako “Ne
odpiraj! Javni razpis – Kandijska cesta 7,
Novo mesto” in poslane ali osebno vročene
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Ponudbe
morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 12. ure zadnjega dne roka.
Obravnavane bodo samo pravočasno
dospele in popolne ponudbe. Občina tudi
ne bo obravnavala ponudb ponudnikov, ki
nimajo do nje poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
3.10. Postopek javnega razpisa se bo
vodil na podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 58/99).
3.11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bosta upoštevana kriterija ponudbena cena in plačilni pogoji, ki ju mora ponudnik
obvezno navesti v svoji ponudbi.
3.12. Občina kot prodajalka si pridržuje
pravico, da prodajne pogodbe ne sklene
niti z najugodnejšim ponudnikom in da kadarkoli med postopkom javnega razpisa ali
pred sklenitvijo pogodbe razveljavi opravljena dejanja in ne proda celotnega ali dela
razpisanega stvarnega premoženja. Kakršnekoli stroške, ki jih bodo imeli ponudniki,
nosijo ponudniki sami.
3.14. 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. 87, tel.
39-39-290.
Mestna občina Novo mesto
Ob-69032
Na podlagi 6. člena Pravilnika o prodaji,
oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Komen (Uradni list RS,
št. 93/01) in Sklepa Občinskega sveta občine Komen, objavlja župan Občine Komen
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje je prejšnji objekt podružnične Osnovne šole Štanjel, Štanjel 63,
na parc. št. 912/4, v izmeri 255 m2 ter
pripadajoča stavbna zemljišča, parc. št.
912/3, v izmeri 1831 m2 in parc. št. 913/2,
v izmeri 255 m 2, vse k.o. Štanjel.
2. Izhodiščna cena za nepremičnine znaša 47,081.923 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati navedbo nepremičnin, ponujeno ceno za nepremičnine
najmanj v višini izhodiščne cene, podatke o
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ponudniku (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov),
davčno številko ponudnika, potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, dokazilo o registraciji za pravno osebo in samostojnega
podjetnika, dokazilo o plačani varščini ter
številko računa za vračilo varščine.
4. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, najkasneje do
31. 5. 2002, do 12. ure na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za prodajo
objekta v Štanjelu«. Ponudbe se zbirajo do
konca razpisnega roka.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
6. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe, v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, na transakcijski račun Občine
Komen, št. 01000-0100006210, sklic
007200-01. Neuspelemu ponudniku bo
varščina vrnjena z dnem dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa se všteje v ceno kupnine. Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina ne vrne.
7. Plačilo kupnine bo ponudnik dolžan
izvršiti v roku in na način, določen v pogodbi.
8. Davek od prometa nepremičnin ter
vse druge dajatve in stroške, vključno z ureditvijo zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
9. Pravice in obveznosti med prodajalcem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogodbo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Informacije in pojasnila v zvezi z razpisom interesenti dobijo na naslovu Občine
Komen, pri Emilu Grmek, tel. 05/7310450,
s katerim se lahko dogovorijo tudi o terminu
ogleda nepremičnin.
11. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike.
Občina Komen
Ob-69240
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
prodaja okoli 7.336 ton pšenice (poreklo
ZDA). Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik odkupiti je 25 ton.
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v Republiki Sloveniji.
5. Najnižja cena: 36 SIT/kg pšenice,
fco skladišče Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, ima
prednost ponudnik, ki ponudi nakup večje
količine pšenice. Po ocenitvi ponudb Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve
sklene pogodbo z enim ali več ponudniki, z
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najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10 % ponudbene vrednosti na ŽR
50101-603-402300.
Po opravljenem javnem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst (15)
dni, brez obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku desetih (10) dni
po odpiranju ponudb. Če izbrani ponudnik
pogodbe ne sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred prevzemom pšenice na ŽR 50101-603-402300
ali v roku 30 dni po prevzemu pšenice, če
zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo
mora dostaviti v roku petih (5) delovnih dni
po podpisu pogodbe. Bančna garancija se
mora glasiti na vrednost pogodbene količine pšenice in z rokom dospelosti 15 dni po
preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru takojšnega plačila všteje v
kupnino oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku petih (5) delovnih dni, brez
obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (kvaliteta pšenice in lokacije skladiščenja,...):
Dušan Šelih, tel.: 01/58-97-327, faks:
01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potrebno predložiti do 29. 5. 2002
do 10. ure.
Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
pšenice - ne odpiraj“!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
VII. nadstropje, Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerikoli ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-69184
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskege arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju arheologije v Sloveniji
razpis
za nagrado, priznanje, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini.
Priznanji Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupi-

ni za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konzervatorske dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlog za podelitev nagrad, priznanj,
častnega in zaslužnega članstva mora vsebovati poleg podatkov o kandidatu tudi utemeljitev z dokazili. Za priznanje, častno in
zaslužno članstvo lahko kandidirajo snovalci vseh prireditev in dogodkov iz leta 2001.
Za nagrado ali priznanji lahko kandidirajo slovenski državljani, za častno ali zaslužno članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali tujini, najkasneje do 1. 6.
2002, na naslov: Gorenjski muzej Kranj,
Slovensko arheološko društvo, Tomšičeva
44, 4000 Kranj s pripisom: Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Ob-69198
Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova 14,
Kranj, kot investitor objavlja
javni razpis
za izvedbo:
– reducirne plinske postaje (RP) Kokrica,
– plinovodnega omrežja Kokrica - Mlaka.
A) Splošni podatki
1. Investitor: Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) strojnoinstalacijska dela,
b) elektroinstalacijska dela,
c) gradbena dela.
3. Lokacija: Kokrica in Mlaka pri Kranju.
4. Predviden obseg: vsa dela po projektih PGD in PZI.
5. Roki:
a) reducirna postaja (RP) Kokrica
– pričetek del: 15. 6. 2002,
– zaključek del: 30. 8. 2002.
b) plinovodnega omrežja Kokrica - Mlaka
– pričetek del: 15. 6. 2002,
– zaključek del: 30. 10. 2003.
6. Predvidena vrednost investicije:
150,000.000 SIT.
B) Razpisni pogoji:
1. Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu morajo predložiti pisno ponudbo do 3. 6. 2002 do 12. ure, ko bo javno
odpiranje ponudb.
2. Ponudba mora vsebovati:
a) ustrezno registracijo za izvajanje razpisanih del,
b) reference,
c) bonitete ponudnika od Agencije za
plačilni promet ali izjavo banke,
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d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in
izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da imajo zagotovljeno dobavo
materiala za razpisana dela,
f) ugodnosti, ki jih ponudnik daje investitorju.
3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti na naslov: Domplan Kranj, d.d. PE
Inženirig, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj s
pripisom: “Ne odpiraj - Ponudba za plinovod”.
4. Razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Domplan Kranj, d.d., Bleiweisova 14, pri g. Trkulji. Pri prevzemu razpisne dokumentacije mora prevzemnik nakazati na blagajni Domplana po 10.000 SIT
za vsako posamezno razpisno dokumentacijo.
5. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.
Domplan Kranj

Javne dražbe
Delni preklic
Ob-69371
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja v upravljanju Ministrstva za obrambo RS, je na 8.
izredni seji dne 13. 5. 2002 sprejelo sklep
o delnem preklicu Javne dražbe za prodajo nepremičnin, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68817,
v delu, ki se nanaša na prodajo dela zemljišča ob letališču Ajdovščina in odprodajo
nekdanje stražnice Sveti Duh (Strelčev
vrh).
Ministrstvo za obrambo
Št. 405-02-4/01
Ob-68985
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94,
14/95,
20/95-odl.
US,
63/95,
73/95-odl. US, 9/96-odl. US, 39/96-odl.
US, 44/96-odl. US, 26/97-dopolnitev,
70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98,
12/99-sklep US, 16/99-popr. sklepa US,
12/99-sklep US, 16/99-popr. sklepa US,
59/99-odl. US, 70/00, 100/00 in
28/01-odl. US), Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št.
47/01) in sklepa Občinskega sveta Občine Izola, št. 405-02-4/01 z dne 28. 3.
2002, Občina Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje št. 8, ki jo zastopa županja
Breda Pečan, ponovno razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Organizator javne dražbe je Občina
Izola-Comune di Isola, Sončno nabrežje 8,
Izola, ki jo zastopa županja Breda Pečan.
2. Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: večsobno stanovanje v II. etaži
in mansardi v objektu na naslovu Dvoriščna
20 v Izoli, stoječe na stavbni parc. št.
1048,1049 in 1060/2 k.o. Izola, v skupni
izmeri 108 m2, v lasti Občine Izola.
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3. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave, je predmet prodaje na javni dražbi.
4. Izklicna cena za nepremičnino opisano v 2. točki te objave, je 28,899.525 SIT
na dan 13. 3. 2002.Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je
50.000 SIT.
5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe za nepremičnino, ki
je predmet javne dražbe. Vrednost nepremičnine se revalorizira na dan sklenitve pogodbe. Kupnina za nepremičnino se izračuna tako, da se od izklicne cene odšteje že
položena varščina, ki jo je vplačal uspeli
dražitelj.
6. Nepremičnina opisana v 2. točki te
objave, preide v last uspelega dražitelja-kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo, v posest pa
preide nepremičnina prazna od oseb in stvari po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
7. Javna dražba bo v sejni sobi Občine
Izola, na naslovu Postojnska ulica št. 3 v
ponedeljek dne 3. 6. 2002 s pričetkom ob
8. uri.
8. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo tri dni pred njenim začetkom vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Izola št:
01000-01000006307. Potrdilo o plačilu
varščine morajo interesenti predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne dražbe.
9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina
se ne obrestuje.
10. Vse informacije v zvezi s prodajo navedene nepremičnine dobijo interesenti pri
strokovni službi Občine Izola-Uradu za premoženjsko pravne in splošne zadeve, Postojnska ulica št. 3, Izola po telefonu 05/66
00 201 – kontaktna oseba Borka Pavič.
11. Drugi pogoji:
Pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, se iz položene varščine plačajo stroški postopka izvedbe javne dražbe, katere je zavezan plačati
uspeli dražitelj, preostali del varščine pa se
prenese v last Občine Izola.
Davek na promet nepremičnin, overitev
podpisa in ostale stroške, nastale v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec, vse stroške javne
dražbe pa nosi prodajalec.
V pogodbi bodo opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izročitve nepremičnine v last in posest kupcu.
Prodajalec ima za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, predkupno pravico za dobo dveh let od izročitve nepremičnine v last
in posest kupcu.
Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
Če je uspeli dražitelj fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije,
če je pravna oseba, pa mora pred podpisom prodajne pogodbe, predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Občina Izola

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-39/2002
Ob-68923
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Krškem,
b) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi;
K I/b
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 6/5-02
Ob-68924
Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerze v Ljubljani, razpisuje dela
in naloge
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja
ali raziskovalnega sodelavca s področja dejavnosti inštituta,
– da je predložil program razvoja raziskovalne organizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema pisarna
Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, je 8 dni po
objavi.
Kandidate bomo o izidu obvestili v 15
dneh po koncu zbiranja ponudb.
Univerza v Ljubljani
Št 72/02
Ob-68925
Svet Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, razpisuje
skladno z Zakonom o zavodih (Ur. l. SRS, št.
12/91, Ur. l. RS, št. I.-17/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 in 8/96), s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99,
41/99 in 36/00) in Statutom Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar (13., 26.,
27. in 30. člen) prosto delovno mesto
direktorja.
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
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– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe skladno s 69. členom Zakona o
socialnem varstvu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri delu
z odraslimi osebami, motenimi v duševnem
in telesnem razvoju,
– predložitev programa dela VDC.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v 8
dneh po objavi razpisa pošljejo prijave z
dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev
in kratkim življenjepisom kadrovski službi
Varstveno delovnega centra. Zaprte ovojnice naj imajo oznako “Ne odpiraj – Prijava na
razpis”.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar, Ljubljana
Ob-69083
Svet zavoda SŽ - Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja, še naslednje
pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
zdravstvene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
in ustrezne vodstvene izkušnje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni
mandat.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška 4, Ljubljana, z oznako “Prijava za
razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
SŽ - Železniški zdravstveni dom
Ljubljana
Št. 061-1/2002
Ob-69134
Svet centra za socialno delo Litija na podlagi 27. člena statuta Centra za socialno delo
Litija razpisuje prosto delovno mesto
direktorja centra.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit na področju
socialnega varstva.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi na naslov: Center
za socialno delo Litija, Ponoviška c. 12, 1270
Litija s pripisom: za razpisno komisijo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po končanem zbiranju prijav.
Center za socialno delo Litija
Ob-69189
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o
javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
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45/94 in 8/96), 21. in 22. člena statuta
Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in sklepa sveta zavoda, razpisujemo delovno mesto
direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba medicinske
smeri s specializacijo ene od zavodovih dejavnosti,
– najmanj pet let specialistične strokovne prakse.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo prijavi predložil poleg dokazil o izpolnjevanju
pogojev še lasten pogled na delo in razvoj
zavoda. Zaželene so izkušnje pri vodenju
javnih zdravstvenih zavodov.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja zavoda za dobo štirih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Pisne
prijave z oznako “za javni razpis direktorja
zavoda”, se pošljejo na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem javnem razpisu.
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj
Ob-69027
Občina Domžale razpisuje prosto delovno mesto
svetovalca za družbene dejavnosti
z naslednjimi zahtevanimi pogoji:
– visoka izobrazba upravne ali pravne
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– preizkus znanja iz ZUP,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o delavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom. Kandidira lahko tudi pripravnik - univerzitetni diplomirani pravnik. Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, z
možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Občina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale.
O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo.
Občina Domžale

Druge objave
Ob-69272
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva
98 in Slovenske Železarne – Žična d.o.o.,
Celje, Ipavčeva 20 (v nadaljevanju: Prodajalca), ki jih v postopku prodaje odvisnih
družb Slovenske železarne, d.d., kot kapitalskih naložb Republike Slovenije zastopa
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice oziroma deleži
v Slovenskih železarnah, d.d., s prodajo od-

visnih družb Slovenskih železarn, d.d. (v nadaljevanju: Komisija), na podlagi Zakona o
privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list
RS, št. 13/98), Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002-2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) objavljata
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi
ENOS – energetika oskrba s toplo
vodo, paro in plinom, d.o.o., Jesenice
1. Ta poziv prodajalca objavljata z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe ENOS –
Energetika oskrba s toplo vodo, paro in plinom, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: ENOS
– Energetika ali Družba). Prodajalec Slovenske Železarne d.d. je 99,75% lastnik družbe, 0,25% lastnik družbe pa je prodajalec
Slovenske Železarne - Žična d.o.o. Celje.
Predmet prodaje je poslovni delež v lasti Slovenskih Železarn d.d. v višini 79,75% celotnega kapitala družbe ter celotni poslovni delež v lasti podjetja Slovenske Železarne –
Žična d.o.o. Celje, torej 0,25% delež celotnega kapitala Družbe. Celota ponujenih poslovnih deležev je 80% kapitala družbe.
2. ENOS – Energetika je srednje veliko
podjetje za proizvodnjo, oskrbo in servisiranje na področju energetike. Družba je nastala z oddelitvijo energetskih dejavnosti od
družbe Energetika – ŽJ, d.o.o. Jesenice in
s prenosom dela premičnih in nepremičnih
stvari iz prenosne družbe. Oddelitev je bila
izvedena 1. 9. 2001.
3. Glavne dejavnosti družbe so proizvodnja in distribucija pare, vroče vode ter
distribucija zemeljskega plina in električne
energije za potrebe podjetij na področju
nekdanje Železarne Jesenice in za uporabnike daljinskega ogrevanja mesta Jesenice. Poleg tega družba proizvaja tudi električno energijo kot soproizvod pri proizvodnji toplotne energije v času ogrevalne sezone in opravlja storitvene dejavnosti na
področju vzdrževanja, projektiranja in izvajanja investicij energetskih naprav in napeljav. Posebna dejavnost je tudi elektrooskrba (EO) in skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.
4. Ponudniki ponudbe pripravijo in oddajo v skladu z informacijskim memorandumom, ki je proti plačilu na voljo na sedežu
prodajalca Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
nepovratnega zneska v višini 700 EUR, na
račun Slovenskih železarn:
i) domače pravne osebe: žiro račun Slovenskih
železarn
račun
št.
50106-601-36404, odprtega pri Agenciji
za plačilni promet Republike Slovenije, Tržaška 132, Ljubljana,
ii) tuje pravne osebe: račun številka
02923-0011615017, odprt pri NLB d.d.,
Ljubljana, SWIFT koda: LJBASI2X
Vsak prevzemnik mora pred prevzemom
memoranduma podpisati pogodbo o zaupnosti.
5. Ponudba za nakup poslovnih deležev
družbe mora biti pripravljena na podlagi in-
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formacijskega memoranduma ter mora vsebovati vsaj naslednje elemente:
i) višino kupnine za 80% delež lastniškega kapitala,
ii) poslovni načrt za najmanj tri leta, ki vsebuje: obseg proizvodnje in storitev, predvidene investicije, število zaposlenih, priloge,
iii) način in rok plačila skupaj s predlogom zavarovanj,
iv) opis, podatke in zagotovila v zvezi z
vsemi kriteriji, ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v 8. točki spodaj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načrtu iz prve alineje zgoraj.
Ponudbi morajo biti priloženi vsi dokumenti oziroma podatki, ki so zahtevani v
informacijskem memorandumu.
6. Skupaj z zavezujočo ponudbo so ponudniki dolžni predložiti tudi bančno garancijo prvorazredne banke za resnost ponudbe, v višini 100.000 EUR in za dobo 4
mesecev.
7. Rok za predložitev ponudb, pripravljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma, je do 21. 6. 2002. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
dospele ali dostavljene na sedež prodajalca
– Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, zadnji dan razpisa do 12.
ure po lokalnem času, z oznako »Ponudba
za nakup poslovnega deleža družbe ENOS
- Energetika, d.o.o. – Ne odpiraj!«.
Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.
8. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
– razširitev prodajnega trga;
– ohranitev dejavnosti;
– pripravljenost za dodatna vlaganja;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
– ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečanje zaposlenosti.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
9. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako pa lahko komisija v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki ali le s posameznimi od
njih opravi pogajanja z namenom doseganja
čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja
pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
10. Obveznost prodajalcev, da skleneta
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenija ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero vlada ne bo soglašala, nična.
12. Svetovalec v postopku prodaje družbe je podjetje Cap Gemini Ernst & Young
d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije je moč zaprositi
na naslovu:
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– Slovenske železarne d.d., Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
oseba: mag. Mirjam Jan Blažić, tel. +
386.(0)1.423.22.11,
faks
+
386.(0)1.423.14.04, e-pošta: jan@sl-zel.si;
– Cap Gemini Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba: Zoran Vaupot,
MBA, tel. + 386.(0)1.568.05.70 Faks: +
386.(0)1.568.05.71, e-pošta: zoran.vaupot@cg-ey.si.
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana
Ob-69274
Ministry of the Economy of the Republic
of Slovenia, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva
98 and Slovenske železarne – Žična d.o.o.,
Celje, Ipavčeva 20 (herein: the Sellers),
upon the authorisation of the Government
of the Republic of Slovenia, being represented by the Commission for management
and supervision of the procedure for the
sale of state capital investments, thus being
shares in Slovenske železarne d.d., by the
sale of its subsidiaries (herein: the Commission) are announcing, on the basis of the
Law on Privatisation of Slovene Steelworks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 13/98), the Law on Execution of
the National Budget for the year
2002/2003 (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 103/01) and the Regulation on Procedure for the Sale and other
Forms of disposal of State Property (Official
Gazette of the Republic of Slovenia, no.
47/01 and 62/01), the following:
Public Invitation to Bid for the
Purchase
of the Share in ENOS – Energetika,
oskrba s toplo vodo, paro in plinom,
d.o.o., Jesenice
1. The intention of this announcement of
the Sellers, published in the course of the
procedure for the sale of the capital share
in ENOS – Energetika, hot water, steam
and gas distribution company, d.o.o. (herein: ENOS – Energetika or the Company) is
to receive offers to buy from potential investors. Slovenske železarne is the owner of
99,75% of the Company and Žična Celje is
0,25% owner of the Company. Seller Slovenske Železarne d.d. offers to sell a 79,75%
share of Company’s capital, while Seller
Slovenske železarne – Žična d.o.o., Celje
offers to sell a 0,25% share of Company’s
capital. The whole capital share offered
amounts to 80% of the Company’s capital.
2. ENOS – Energetika is a medium-sized
company; a service provider of electricity in
the field of energy production and distribution. The company was formed due to the
separation of the energy activities from Energetka – ŽJ, d.o.o. and due to transfer of
non-fixed and fixed assets from the transfer
company. The separation took place on 1st
September 2001.
3. The main activities of the company are
production and distribution of steam and hot
water, and distribution of gas and electricity
for the requirements of companies situated
on the premisses of former Železarna Jesenice. In addition, in the heating season, the
company produces electricity paralel to the

production of the heat energy and is also a
service provider for the maintenance, projections and carrying out investments for energy devices and conduits. Special activities
of the company are also liquid gas storage
and electric distribution.
4. The bidders shall prepare and submit
their offers as required by Information Memorandum. Information Memorandum can be
obtained against payment at Slovenske
železarne d.d. registered office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia. Information Memorandum shall be taken over upon
presenting bank’s written confirmation acknowledging payment of EUR 700,00
which is non-refundable, to Slovenske
železarne d.d:
i) domestic companies: SIT countervalue of EUR at the average rate as defined by
the Bank of Slovenia, on Slovenske
železarne
account
number
50106-601-36404. The account is opened
at the Agency of Republic of Slovenia for
Payments (APP), Tržaška 132, Ljubljana
ii) foreign companies: account no.
02923-0011615017, opened at Nova
Ljubljanska
Banka
d.d.,
Ljubljana,
S.W.I.F.T. Code: LJBASI2X
The receiver of of Information Memorandum shall sign a Non-Disclosure Agreement
before the taking over of Information Memorandum.
5. The offer to purchase shall be prepared on the basis of Information Memorandum and must consist of the following elements:
i) the proposed amount for 80% of the
private capital share,
ii) business plan for the following 3 years
which consists of:
– size of the production and distribution,
– planned investments,
– number of people employed,
– anexes,
iii) mode and terms of payment and the
proposed collaterals,
iv) descriptions, information and guarantees in the connection with the offers valuation criteria stated under 8. below in case
the said elements are not included in the
business plan from the point 1. here above.
The offer to buy shall be equipped with
all necessary documents and data as required by Information Memorandum.
6. Together with a biding offer, bidders
are required to submit an unconditional and
irrevocable bank guarantee amounting to
EUR 100.000 and valid for the period of 4
months, from a first class bank, in order to
prove the seriousness of the offer.
7. The time-limit within which biding offers, prepared in accordance with Information Memorandum, shall be submitted to
the Slovenske železarne d.d. registered office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, is 21st June 2002 before 12.00 am at
local time.
The offers shall be presented in two master copies, in Slovene or in English language, and submitted in a closed envelope
with notice “Public invitation to bid ENOS Energetika d.o.o. – Do not open!”
The commission is allowed to prolong
the time limit for the submission of the offers
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8. Offers shall be valuated on the basis
of the following criteria:
– Enlargement of selling market,
– Preservation of production,
– Additional investments plan,
– Purchase price,
– Bonus of the bidder,
– Preservation of working places or employment growth plan.
The order of the above criteria does not
represent their priority.
9. The Commission can invite all or only
most favourable of the bidders to complete
the offers at any time in the course of the
proceedings for the sale of the share in
Energetika – ŽJ. The Commission can enter into negotiation for the achievement of
better selling conditions or the determination of particular selling conditions with all
or only some of the bidders. The Commission reserves the right to suspend the proceedings or negotiations at any time in the
course of the proceedings without stating
any reasons and is not to be held responsible for it.
10. The seller is under no obligation to
conclude a contract for the selling of the
share with the best bidder or any of the
bidders.
11. Irrespective of the selling contract
enforcement provisions the validity or existence of the said contract is conditional upon
the Government of the Republic of Slovenia
consent, if it is to contrary, the contract
shall be considered void.
12. The consultant in the process of the
sale of the company is Cap Gemini Ernst &
Young d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.
Additional information regarding Information Memorandum, the procedure for the
sale of the share or the examination of the
company is available at the following address:
– Slovenske železarne d.d., Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana, Slovenija, Contact:
mag. Mirjam Jan Blažić, tel: +
386.(0)1.423.22.11,
fax:
+
386.(0)1.423.14.04, e-mail: jan@sl-zel.si
– Cap Gemini Ernst & Young d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, 1000 Ljubljana,
Slovenija, Contact: Zoran Vaupot, MBA, Tel:
+
386.(0)1.568.05.70,
Fax:
+
386.(0)1.568.05.71,
e-mail:
zoran.vaupot@cg-ey.si.
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana
Ob-69277
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana in Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98 (v nadaljevanju: Prodajalec), ki jih v
postopku prodaje odvisnih družb Slovenske železarne, d.d., kot kapitalskih naložb
Republike Slovenije zastopa Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavljajo delnice oz. deleži v Slovenskih železarnah, d.d., s prodajo odvisnih družb Slovenskih železarn, d.d. (v nadaljevanju:
Komisija), na podlagi Zakona o privatizaciji
Slovenskih železarn (Uradni list RS, št.
13/98) in Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in
62/01) objavljata
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poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža v družbi
Energetika – železarna jesenice,
podjetje za proizvodnjo in storitve na
področju energetike, d.o.o.
1. Ta poziv prodajalec objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega
zbiranja ponudb za prodajo družbe Energetika – Železarna Jesenice, podjetje za proizvodnjo in storitve na področju energetike,
d.o.o., (v nadaljevanju: Energetika – ŽJ ali
Družba). Prodajalec je 100% lastnik družbe. Predmet prodaje je 80% poslovni delež družbe.
2. Glavna dejavnost družbe je oskrba
zaključenega gospodarskega območja Železarne Jesenice s tehnološko in hladilno
vodo.
3. Ponudniki ponudbe pripravijo in oddajo v skladu z informacijskim memorandumom, ki je proti plačilu na voljo na sedežu
prodajalca Slovenskih železarn d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenija. Informacijski memorandum je mogoče prevzeti
na podlagi potrdila o predhodnem vplačilu
nepovratnega zneska v višini 700 EUR, na
račun Slovenskih železarn:
i) domače pravne osebe: v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na žiro račun Slovenskih železarn račun
št. 50106-601-36404, odprtega pri Agenciji za plačilni promet Republike Slovenije,
Tržaška 132, Ljubljana,
ii) Tuje pravne osebe: račun številka
02923-0011615017, odprt pri NLB d.d.,
Ljubljana, SWIFT koda: LJBASI2X
Vsak prevzemnik mora pred prevzemom
memoranduma podpisati pogodbo o zaupnosti.
4. Ponudba za nakup poslovnega deleža Družbe mora biti pripravljena na podlagi
informacijskega memoranduma ter mora
vsebovati vsaj naslednje elemente:
i) višino kupnine za 80% delež lastniškega kapitala,
ii) poslovni načrt za najmanj tri leta, ki
vsebuje:
a) obseg proizvodnje in storitev,
b) predvidene investicije,
c) število zaposlenih;
iii) način in rok plačila skupaj s predlogom zavarovanj;
iv) opis, podatke in zagotovila v zvezi z
vsemi kriteriji, ki so podlaga za vrednotenje
ponudb in kot so navedeni v točki 7. spodaj, v kolikor takšni elementi niso že v celoti
vključeni v ponudnikovem poslovnem načrtu iz prve alineje zgoraj.
Ponudbi morajo biti priloženi vsi dokumenti oziroma podatki, ki so zahtevani v
informacijskem memorandumu.
5. Skupaj z zavezujočo ponudbo so ponudniki dolžni predložiti tudi bančno garancijo prvorazredne banke za resnost ponudbe,
v višini 100.000 EUR za dobo 4 mesecev.
6. Rok za predložitev ponudb, pripravljenih v skladu z zahtevami informacijskega
memoranduma, je do 21. 6. 2002. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo
dospele ali bodo dostavljene na sedež prodajalca – Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, zadnji dan razpisa
do 12. ure po lokalnem času.

Ponudbe morajo biti sestavljene v izvirniku v dveh izvodih, v slovenskem ali angleškem jeziku, ter oddane v zaprti ovojnici s
pripisom “Ponudba za nakup poslovnega
deleža družbe energetika – žj, d.o.o. – ne
odpiraj!”.
Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.
7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
– razširitev prodajnega trga
– ohranitev dejavnosti;
– pripravljenost za dodatna vlaganja;
– kupnina;
– boniteta ponudnika;
– ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečanje zaposlenosti;
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja merila za pomembnost posameznega kriterija.
8. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
tiste, katerih ponudbe oceni kot najbolj
ustrezne, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih, prav tako pa lahko
komisija v katerikoli fazi postopka odloči,
da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi
od njih opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter
preciziranja pogojev prodaje. Prav tako
lahko komisija brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine
postopek ali pogajanja, ne da bi za to
navedla razlog.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero vlada ne bo soglašala, nična.
Kontaktna oseba za kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z informacijskim memorandumom, postopkom ali predmetom
prodaje ter eventualnim ogledom Družbe
je: - Slovenske železarne d.d., Gerbičeva
98, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: mag.
Mirjam Jan Blažić, tel. + 386 (0)1 423 22
11, faks + 386 (0)1 423 1404, e-pošta:
jan@sl-zel.si, vsak delavnik od 9. do 11 ure.
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana
Ob-69280
Ministry of the Economy of the Republic
of Slovenia, Kotnikova 5, Ljubljana and Slovenske železarne, d.d., Ljubljana, Gerbičeva
98 (herein: the Seller), upon the authorisation of the Government of the Republic of
Slovenia, being represented by the Commission for management and supervision of
the procedure for the sale of state capital
investments, thus being shares in Slovenske železarne d.d., by the sale of its subsidiaries (herein: the Commission) are announcing, on the basis of the Law on Privatisation of Slovene Steelworks (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no.
13/98) and the Regulation on Procedure
for the Sale and other Forms of disposal of
State Property (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 47/01 and 62/01),
the following:
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Public Invitation to Bid for the
Purchase
of the Share in Energetika – Železarna
Jesenice, podjetje za proizvodnjo in
storitve na področju energetike, d.o.o.
1. The intention of this announcement of
the Seller, published in the course of the
procedure for the sale of the share in Energetika – Železarna Jesenice, energy production and distribution company, d.o.o.
(herein: Energetika – ŽJ or the Company) is
to receive offers to buy from potential investors. Slovenske železarne is the owner of
100% of the Company. The subject of the
sale is 80% of the Seller’s share of the
Company.
2. The main business of the Company is
the supply of technological and cooling water in the territory of Železarne Jesenice.
3. The bidders shall prepare and submit
their offers as required by Information Memorandum. Information Memorandum can be
obtained against payment at Slovenske
železarne d.d. registered office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia.
Information Memorandum shall be taken
over upon presenting bank’s written confirmation acknowledging payment of EUR
700,00 which is non-refundable, to Slovenske železarne d.d.:
i) domestic companies: SIT countervalue of EUR at the average rate as defined by
the Bank of Slovenia, on Slovenske
železarne
account
number
50106-601-36404. The account is opened
at the Agency of Republic of Slovenia for
Payments (APP), Tržaška 132, Ljubljana,
ii) foreign companies: account no.
02923-0011615017, opened at Nova
Ljubljanska
Banka
d.d.,
Ljubljana,
S.W.I.F.T. Code: LJBASI2X.
The receiver of Information Memorandum shall sign a Non-Disclosure Agreement
before the taking over of Information Memorandum.
4. The offer to purchase shall be prepared on the basis of Information Memorandum and must consist of the following elements:
i) the proposed amount for 80% of the
private capital share,
ii) business plan for the following 3 years
which consists of:
a) size of the production and distribution,
b) planned investments,
c) number of people employed,
iii) mode and terms of payment and the
proposed collaterals,
iv) descriptions, information and guarantees in the connection with the offers valuation criteria stated under 7. below in case
the said elements are not included in the
business plan from the point 1. here above.
The offer to buy shall be equipped with
all necessary documents and data as required by Information Memorandum.
5. Together with a biding offer, bidders
are required to submit an unconditional and
irrevocable bank guarantee amounting to
EUR 100.000 and valid for the period of 4
months, from a first class bank, in order to
prove the seriousness of the offer.
6. The time-limit within which biding offers, prepared in accordance with Informa-
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tion Memorandum, shall be submitted to
the Slovenske železarne d.d. registered office at Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana, Slovenia, is 21st June 2002 before 12.00 am at
local time.
The offers shall be presented in two master copies, in Slovene or in English language, and submitted in a closed envelope
with notice “Public invitation to bid Energetika – ŽJ, d.o.o. – Do not open!”
The commission is allowed to prolong
the time limit for the submission of the offers.
7. Offers shall be valuated on the basis
of the following criteria:
– enlargement of selling market,
– preservation of production,
– additional investments plan,
– purchase price,
– bonus of the bidder,
– preservation of working places or employment growth plan.
The order of the above criteria does not
represent their priority.
8. The Commission can invite all or only
most favourable of the bidders to complete
the offers at any time in the course of the
proceedings for the sale of the share in
Energetika – ŽJ. The Commission can enter into negotiation for the achievement of
better selling conditions or the determination of particular selling conditions with all
or only some of the bidders. The Commission reserves the right to suspend the proceedings or negotiations at any time in the
course of the proceedings without stating
any reasons and is not to be held responsible for it.
9. The seller is under no obligation to
conclude a contract for the selling of the
share with the best bidder or any of the
bidders.
10. Irrespective of the selling contract
enforcement provisions the validity or existence of the said contract is conditional upon
the Government of the Republic of Slovenia
consent, if it is to the contrary, the contract
shall be considered void.
Additional information regarding Information Memorandum, the procedure for the
sale of the share or the examination of the
company is available at the following address: Slovenske železarne d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Contact: mag. Mirjam Jan Blažić, tel. + 386 (0)1 423 22 11,
fax: + 386 (0)1 423 14 04, e-mail:
jan@sl-zel.si, between 9.00 am and 11 am.
Slovenske železarne, d.d., Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-227/99
Ob-68983
Upravna enota Velenje na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.

80/99) in pooblastila načelnice z dne
31. 3. 2000, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Asić Nevenko, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Asić
Nevenki, roj. 17. 4. 1950, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Jenkova
c. 11, Velenje, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Ravnjak Mateja, delavka
Upravne enote Velenje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka ali njen pooblaščenec.
Št. 2/04-06-20101-187/2002 Ob-69041
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. 2/02-02-031032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Klemenčič Roberta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Klemenčič Robertu, roj. 17. 8. 1967, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Savlje 40, 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.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-32/02-17
Ob-69069
Urad republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 15. 3.
2002 izdal odločbo, v kateri skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odloči, da priglašeni koncentraciji družb Imperial Tobacco Group PLC, PO BOX
244, Upton Road, Southville, Bristol,
BS99 7UJ, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju: Imperial Tobacco), in Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstrasse 51, D-22605, Nemčija (v nadaljevanju: Reemtsma) ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Koncentracija družb Imperial Tobacco in
Reemtsma se je izvršila s pridobitvijo 90,01
odstotnega lastniškega deleža v podjetju
Reemtsma s strani Imperial Tobacco z opcijo pridobitve preostalih 9,99 odstotka.
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Koncentracija bo imela učinke na področjih proizvodnje in distribucije tobačnih izdelkov v Republiki Sloveniji. Urad je
ugotovil, da se tržni deleži na upoštevnih
trgih tobačnih izdelkov v prihodnje ne bodo povečali, saj v koncentraciji udeležena
podjetja niso prisotna na istih upoštevnih
trgih. Tudi ob upoštevanju vertikalne povezanosti med trgi, na katerih sta prisotni
podjetji Reemtsma in Tobačna Tovarna,
ni izkazan resen sum o neskladnosti
obravnavane koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-68982
Ime medija: 7* dni.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d. Maribor, Svetozarevska 14.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Delo Prodaja d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
Infond Zlat d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, Leykam Hoče, Miklavška cesta 61,
Hoče, Probanka d.d., Gosposka ulica 23,
Maribor, Slovenska odškodninska družba
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.
Uprava izdajatelja: Boris Cekov.
Člani nadzornega sveta: Dr. Jože Glogovšek, Tone Vogrinec, Bojan Rajtmajer,
Majda Ploj in Borko De Corti.
Ob-69205
Ime medija: METKA - mestni televizijski kanal.
Izdajatelj: M3 d.o.o., Ulica heroja Staneta 3, Maribor.
Lastnik z najmanj 5% kapitala: Janez Jemec, Maistrova ulica 8, Maribor.
Uprava izdajatelja: Janez Jemec.

Objave gospodarskih
družb
Ob-69195
Stol Ambienti, d.o.o., Korenova cesta 5,
1241 Kamnik objavlja
poziv upnikom
Družba Stol Ambienti d.o.o. v postopku prisilne poravnave, ki je bila pričeta s
sklepom pristojnega sodišča pod opr. št.
60/2002, poziva upnike, da se v roku 7
dni od te objave pisno izjasnijo, ali bodo
svoje terjatve spremenili v deleže družbe.
Izjavo je potrebno poslati na naslov: Stol
Ambienti d.o.o., Korenova cesta 5, 1241
Kamnik.
Stol Ambienti, d.o.o. Kamnik
direktorica
Neda Bončina Čar, univ. dipl. inž.
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Ob-69247
V skladu s 351. členom Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s prvim odstavkom 222. člena istega zakona direktor družbe DRF PLUS Družba za razvoj in financiranje d.d., Dunajska 22, Ljubljana, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod opravilno številko vložka
1/02085/00 objavlja
dodaten poziv
za predložitev delniških listin zaradi
združevanja delnic
Direktor družbe v zvezi s sklepom skupščine družbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala iz 188,914.000 SIT na
94,457.000 SIT z dne 14. 8. 2001, ponovno poziva vse delničarje družbe, ki na poziv
družbe, ki je bil že objavljen v Uradnem listu
št. 36-37 z dne 26. 4. 2002, še niso predložili delniških listin, le-te predložijo družbi
najkasneje do vključno 27. 5. 2002. Zaradi
izvedbe postopka združitve delnic se združijo članske pravice iz več delnic v manjše
število novih delnic in to tako, da se združita
dve dosedanji delnici vsaka z nominalnim
zneskom 1.000 tolarjev v eno novo delnico
z nominalnim zneskom 1.000 tolarjev.
Po predložitvi delniških listin zaradi združitve jih bo družba obdržala in uničila, delničarjem pa izdala nove delniške listine.
Delničarje posebej opozarjamo, da bodo delniške listine, ki ne bodo predložene v
navedenem dodatnem roku, razveljavljene.
Glede umika lastnih delnic iz
199,112.000 SIT za 10,198.000 SIT na
188,914.000 SIT, na podlagi navedenega
sklepa, direktor družbe obvešča delničarje,
da jih ni dolžan pozivati na predložitev delniških listin. Delničarje v zvezi s tem seznanja,
da bodo te delniške listine z dnem zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic,
umaknjene in sočasno dejansko uničene, s
čimer bodo razveljavljene pravice iz delnic
(357. čl. ZGD).
Vse potrebne informacije lahko dobite
po tel. 01/232-20-64, in sicer vsak delovni
dan od objave dalje do vključno 27. 5. 2002
med 9. in 15. uro.
DRF PLUS d.d.
Ob-69155
VIPA Invest Pooblaščena investicijska
družba d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica, skladno z določbami prvega odstavka
533.f člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD)

lo prenosne družbe oziroma njenih pravnih
predhodnic za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo prenosne družbe, poročilo
uprave o delitvi, poročilo o reviziji delitve in
poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve.
Vsakemu imetniku delnic družbe je zagotovljeno, da bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno posredovan prepis listin iz I.b točke tega obvestila.
II. Upnike družbe, po določbah iz petega odstavka 533.f člena ZGD obvešča, da
jim bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno posredovala
prepis delitvenega načrta.
III. Uprava družbe bo v skladu s šestim
odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju
skupščine, ki bo potekala 28. 6. 2002, delničarjem predložila vse listine iz I.b točke
tega obvestila, uvodoma ustno obrazložila
vsebino delitvenega načrta in predstavila vse
pomembne spremembe premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Pravice iz tega obvestila lahko uveljavljate na telefonski številki 05-33-85-000 in
poštnem naslovu VIPA Invest, Pooblaščena
investicijska družba d.d., Erjavčeva ulica 2,
5000 Nova Gorica.
VIPA Invest, Pooblaščena investicijska
družba , d.d., Nova Gorica
direktor
Lucijan Čermelj

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-68926
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih sporočamo, da je družba COGITO BIS B.H., borzno posredovanje d.o.o., Tyševa 18, 2000 Maribor, pridobila v lastništvo 12.737 delnic, kar predstavlja 5,68% osnovnega kapitala oziroma
kvalificirani delež Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
CP Murska Sobota, d.d.
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

obvešča
I. Imetnike delnic družbe:
a) da je dne 10. 5. 2002 Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici, v zakonskem roku
pred zasedanjem skupščine, ki je sklicana
za 28. 6. 2002 in ki bo odločala o delitvi
družbe na novi družbi VIPA Invest Investicijska družba d.d. in VIPA Holding d.d., predložila delitveni načrt, skupaj s poročilom
nadzornega sveta družbe, ki je delitveni načrt pred tem pregledal.
b) Opozarja jih na njihove pravice iz drugega odstavka 533.f člena ZGD, in sicer,
da jim je na sedežu družbe, Erjavčeva ulica
2, Nova Gorica omogočen vpogled v naslednje listine: delitveni načrt, letno poroči-

Popravek
Ob-68980
Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, objavlja popravek sklica 17. redne skupščine, objavljene v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68383 (stran 3525).
Predlog sklepa pod 6. točko se pravilno
glasi: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2002, revizijsko
hišo KPMG d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava
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Ob-69273
V Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 5.
2002 je bil na str. 3714 pod št. Ob-68787
objavljen sklic skupščine Ajdacom d.d., “ki
bo v torek, 12. junija 2002,” objavljen dan
sklica je napačen – pravilen tekst glede dneva pa se glasi:
“ki bo v sredo, 12. junija 2002.”
Ajdacom d.d., Ljubljana
Ob-68906
Na podlagi 43. člena statuta družbe Savaprojekt d.d., Krško, uprava družbe sklicuje
5. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 21. junija 2002 ob 12. uri,
v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ter poročila revizorja, se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2001 v
predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.
4. Ugotovitev izteka mandata članom
nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta za novo mandatno obdobje.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta je 15. 5. 2002 prenehal štiriletni mandat.
Za novo mandatno obdobje se ponovno
imenujejo dosedanji člani nadzornega sveta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v
tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5% delnic.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta uro pred začetkom zasedanja. Ob
prihodu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga
gradiva.
Savaprojekt d.d., Krško
uprava
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Ob-68907
Na podlagi 39. člena Statuta delniške
družbe Iskraemeco, družbe za upravljanje
in svetovanje, d.d., Kranj, Savska loka 4,
sklicujem
4. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, družbe za upravljanje in
svetovanje, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek 20. junija 2002 ob 12. uri,
v učilnici št. 1, v II. nadstropju Restavracije
Iskra, d.d., v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se izvoli Vinko Ribnikar, v
komisijo za štetje glasov pa Karl Rozman
kot predsednik ter Antonija Bajt in Marjeta
Gomboc kot preštevalki glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za poslovno leto od
1. 7. 2001 do 31. 12. 2001 znaša
171,060.207 SIT.
Uprava predlaga skupščini, da se bilančni dobiček za poslovno leto od 1. 7. 2001
do 31. 12. 2001 uporabi za:
– izplačilo delničarjem: 105,631.640
SIT in
– oblikovanje drugih rezerv iz dobička:
65,428.567 SIT.
Dividenda za leto 2001 znaša 920 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do dividende
so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 10. 6. 2002.
Dividenda se izplača v 90 dneh po sklepu skupščine.
Upravi družbe in članom nadzornega sveta Iskraemeca, DUS, d.d., se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2001.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o morebitnih predlogih sprejela svoja stališča najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig

pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
Zakonu o prevzemih.
Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
10. 6. 2002.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico s pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine, četudi niso
delničarji.
Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled delničarjem
na sedežu uprave družbe Iskraemeco, DUS,
d.d., v Kranju, Savska loka 4.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 20. 6. 2002
ob 13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
uprava – direktorica
Marija Šenk
Ob-68908
V skladu s VII. členom Statuta delniške
družbe Etiketa, uprava družbe obvešča, da
bo
deseta skupščina
delniške družbe Etiketa tiskarna d.d,
Žiri,
v četrtek, 20. junija 2002 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Industrijska ul. 6, Žiri.
Predlagan je sledeči dnevni red in predlogi sklepov:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, imenovanje notarja ter sprejem predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Erika Braniselj. Skupščina potrdi organe
skupščine in predlagani dnevni red.
2. Predlog delitve bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o delitvi
dobička za leto 2001. Deli se preneseni
dobiček iz preteklih let (leto 1998, 1999,
2000) v znesku 80,212.129,64 SIT, in sicer:
– za izplačilo dividend (iz neraz. dobička
2000) 20,000.000 SIT,
– nerazporejeno 60,212.129,64 SIT.
Čisti dobiček se razdeli po predlogu
uprave družbe, in sicer se dividende izplačajo delničarjem, ki so lastniki delnic družbe Etiketa d.d., evidentirani pri Klirinško de-
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potni družbi na dan skupščine, v 60 dneh
po sprejemu sklepa.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.
3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovno
leto 2002 imenuje revizorska hiša PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do ponedeljka, 17. 6. 2002, v pisni obliki na sedežu
družbe in so na ta dan evidentirani kot imetniki delnic družbe v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi. Vsaka delnica daje
delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, v istem prostoru. Ob
ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d., Žiri
uprava družbe
mag. Jakob Kokalj
Št. 283/02
Ob-68922
Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe Komet Metlika, d.d., uprava sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Komet, konfekcija
Metlika, d.d.,
ki bo 18. junija 2002 ob 15. uri v sejni
sobi na sedežu podjetja.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Letno poročilo za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju za leto 2001, potrjuje in odobri delo uprave in NS za leto
2001 in jima podeljuje razrešnico.
3. Delitev dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave na
podlagi mnenja nadzornega sveta se čisti
dobiček iz leta 2001 v višini 6,537.106,94
SIT v celoti razporedi v rezerve.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: v skladu s 184. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
sprejema spremembe in dopolnitve statuta
Komet Metlika, d.d.
5. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
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na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure. Delničar lahko glasuje na skupščini le, če je udeležbo na skupščini pisno
prijavil upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati pisna pooblastila. Če
bo sklic skupščine neuspešen, jo bomo ponovili 26. 6. 2002 ob 15. uri.
Komet, konfekcija Metlika, d.d.
uprava
Ob-68972
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme d.d.,
Kamnik, uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delničarjev družbe Menina d.d.,
Kamnik,
ki bo dne 18. 6. 2002 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane,
Jadranska 18, za preštevalko glasov se izvoli Majda Kladnik. Za sestavo notarskega
zapisnika skupščine se potrdi notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2001. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2001 znaša 193,284.297 SIT. Del
bilančnega dobička se nameni za dividende
delničarjem, ki so na dan 15. 6. 2002 vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni
družbi. Delničarjem se najkasneje v roku 60
dni po sprejemu sklepa izplača dividenda,
ki znaša 1.400 SIT bruto na delnico. Izplačilo se izvrši iz prenesenega čistega dobička iz leta 1999 v višini 44,184.542,89 SIT
in iz ustreznega dela prenesenega dobička
iz leta 2000. O preostalem delu bilančnega
dobička (prenesenem dobičku) bo odločeno v naslednjih poslovnih letih;
b) skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2001 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2001.
3. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe v predloženem besedilu.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana.
5. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje
delo upravičen do sejnine. Članom pripada
sejnina v višini 30.000 SIT neto. Poleg tega
pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih in drugih
razumnih stroškov.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2001, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, predla-

gane spremembe statuta družbe ter drugo
gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Menina d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik med
9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
delniške družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi na dan
15. 6. 2002 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
15. 6. 2002.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-68981
Na podlagi 283.člena Zakona o gospodarskih družbah in 30.točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje
uprava
7. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.
ki bo dne 18. 6. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2.Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2002 se
imenuje družba Podboršek, revizijska družba k.d., Dunajska 22, Ljubljana.
3. a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija
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d.d. za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2001.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se zaradi optimizacije osnovni kapital družbe zmanjša iz 267,405.000 SIT na
240,665.000 SIT. Družba zmanjšuje osnovni kapital z umikom 26.740 delnic družbe,
ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov iz prve alinee 240. člena ZGD. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede skladno z določbami 356. do 358.člena ZGD z
umikom 26.740 lastnih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT na delnico v breme
čistega dobička poslovnega leta 2001. Za
nominalni znesek umaknjenih delnic v višini
26,740.000 SIT se povečajo kapitalske rezerve družbe.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register. Zmanjšanje kapitala se izvede z razveljavitvijo 26.740 delnic družbe.Statut družbe se spremeni in uskladi s
tem sklepom sprejetimi odločitvami.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z razveljavitvijo 26.740 delnic družbe.
6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta v predloženem besedilu.
7. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
delnic po določbah zakona o zmanjšanju
kapitala.
Predlog sklepa: namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je prilagoditev obsega
kapitala obsegu poslovanja družbe. Na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se osnovni kapital družbe zmanjša iz 240,665.000 SIT na 216,599.000
SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede skladno z določbami 356. do 358.
člena ZGD z umikom 24.066 lastnih delnic
v nominalnem znesku 1.000 SIT na delnico
v breme drugih rezerv iz dobička. Za nominalni znesek umaknjenih delnic v višini
24,066.000 SIT se povečajo kapitalske rezerve družbe. Družba bo 24.066 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT pridobila
na podlagi sedme alinee prvega odstavka
240. člena ZGD od delničarja Vipa Invest
PID d.d.
Na podlagi 1. odstavka 306. člena ZGD
skupščina pooblasti nadzorni svet, da po
pridobitvi 24.066 delnic izvede spremembo statuta in sicer uskladitev njegovega besedila v zvezi z odločitvijo o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Uprava in nadzorni svet
morata prijavo in vpis zmanjšanja osnovnega kapitala prijaviti za vpis v register.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
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v sodni register. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z razveljavitvijo 24.066 delnic družbe.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno.
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Št. 56/2002
Ob-69035
Uprava Izbire Laško trgovske družbe,
d.d. na podlagi 55. člena Statuta sklicuje,
8. skupščino
delničarjev Izbire Laško, d.d.,
ki bo v torek, dne 18. 6. 2002 ob 13. uri
v sejni sobi družbe, Trubarjeva ulica 4, 3270
Laško z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Poslovno poročilo družbe za leto
2001.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička, spremembi osnovnega kapitala
z umikom delnic in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
5. Uskladitev in razširitev dejavnosti družbe, spremembe in dopolnitve statuta družbe, sprejem čistopisa statuta.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepščnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Imenujejo se organi skupščine v predlagani sestavi.
2. poslovno poročilo družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta družbe o potrditvi poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2001.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančenga dobička, spremembi osnovnega kapitala
z umikom delnic in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa: izkazani bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2001 v višini
193.955.961,99 tolarjev se nameni:
3.1.1. Del bilančnega dobička v višini
15,003.084 tolarjev se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan 18. 6. 2002, v obliki dividende, ki znaša 276 tolarjev bruto na delnico in se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa. Izplačilo
se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta
2000.
3.1.2. Del bilančnega dobička v višini
18,896.000 tolarjev se uporabi za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic,
zato skupščina sprejme naslednji

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Izbira Laško d.d. Laško v znesku
189,100.000 tolarjev se v skladu z drugo
alineo 3. odstavka 356. člena Zakona o
gospodarskih družbah na dan 18. 6. 2002,
zmanjša za 18,896.000 tolarjev z umikom
9.448 že odkupljenih lastnih delnic, nominiranih na 2.000 tolarjev, v skupni vrednosti
18,896.000 tolarjev, v breme drugih rezerv
iz dobička (v bilanci stanja na dan 31. 12.
2001 izkazane kot rezerve za lastne delnice) in v korist kapitalskih rezerv družbe v
znesku 18,896.000 tolarjev tako, da po
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
170,204.000 tolarjev in je razdeljen na
85.102 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 tolarjev.
Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
osnovnega kapitala obsegu poslovanja
družbe.
3.2. Predlog sklepa: potrdi in odobri se
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 ter se jima podeli razrešnica.
4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice Izbira Laško d.d. v skladu z 240. členom
ZGD-novela F z namenom:
– da bi družba preprečila hudo neposredno škodo,
– da se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe,
– da bi delničarjem zagotovila odpravnino po določbah ZGD.
Nominalni znesek odkupljenih lastnih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala. Družba bo na dan 31. 12. 2002
oblikovala rezerve za lastne delnice. Najnižja odkupna cena delnice je 6.000 tolarjev
in najvišja 8.000 tolarjev.
5. Uskladitev in razširitev dejavnosti družbe, spremembe in doponitve statuta družbe, sprejem čistopisa statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe, skupščina sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
a) Dejavnost družbe se razširi in uskladi
z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
2/2002) tako, da se:
– Brišejo se dejavnosti:
– H55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi,
– H55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
– H55239 Druge nastanitve z krajši čas,
d.n.,
– H55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
– H55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov,
– H55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti,
– H55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
– H55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih,
– H55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih,
– H55403 Točenje pijač napitkov v drugih lokalih,
– K7483 Tajniška dela in prevajanje,
– K7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, d.n..
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– Dejavnost se razširi za:
– H55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvijo,
– H55233 Oddajanja sob gospodinjstev
gostom,
– H55239 Druge nastanitve z krajši čas,
– H55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H55304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
– H55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitve,
– H55400 Točenje pijač,
– K74852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K7483 Druga splošna tajniška opravila,
– K74871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov,
– K74872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– K74873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
b) Sprejmejo se vse predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe vključno s spremembo zaradi sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic sprejetega pod točko 3.1.2.
c) Sprejme se čistopis statuta družbe.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2002.
Uprava predlaga sklep: za revizorja družbe Izbire Laško, d.d. za poslovno leto 2002
se imenuje revizijska družba Plus revizija,
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva ulica 4, Laško, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci.
Uprava in člani nadzornega sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov, razen pod točko 3 in 5, ki
se sprejema s tričetrtinsko večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične
osebe mora pooblastilo vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa firmo, sedež in žig pooblastitelja ter vse podatke o pooblaščencu.
Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovnice se bodo delile v sejni sobi na
sedežu družbe pol ure pred pričetkom skupščine.
Izbira Laško, d.d.
uprava družbe
direktor
Ivan Grobler
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Št. 02-0778
Ob-69036
Na podlagi točke C sedmega poglavja
statuta delniške družbe PINUS TKI d.d., Rače in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
X. sejo skupščine
delniške družbe PINUS TKI d.d.
ki bo v petek, 21. 6. 2002, na sedežu
družbe PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327
Rače, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
po sklepu nadzornega sveta določi Nevena
Tea Gorjup. Na predlog uprave se za člana
delovnega predsedstva izvoli Andrej Ručigaj in Davor Bauman, za preštevalca glasov
pa Irena Klis in Vojko Dominc. Skupščina
ugotovi prisotnost povabljenega notarja Andreja Šoemna.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička za
poslovno leto 2001.
Predlog sklepa 2.1: v skladu z 282.a
členom veljavnega zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa 2.2: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2001 znaša 511,576.637,41
SIT. Bilančni dobiček se v višini 59,281.200
SIT nameni za izplačilo dividend, tako da
znaša dividenda po delnici 400 SIT bruto.
Za izplačilo dividend se uporabi nerazporejeni dobiček iz preteklih let. Ostali bilančni
dobiček v višini 452,295.437,41 SIT se
prenese v naslednje obdobje.
Dividenda se izplača lastnikom delnic v
roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine
delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe dva delovna dneva po izvedbi skupščine.
3. Poročilo o stanju sklada lastnih delnic
na dan 31. 12. 2001.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o stanju sklada lastnih delnic na dan 31. 12.
2001.
4. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe PINUS
TKI d.d., Rače.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe PINUS TKI d.d., Rače določene v predlogu sklepov 4.1. do
4.15.
5. Pooblastilo za izdelavo čistopisa statuta družbe PINUS TKI d.d., Rače.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da po izvršenem zmanjšanju kapitala družbe, ki je v postopku pred
pristojnim registrskim sodiščem v Mariboru,
pripravi in izdela čistopis novega statuta družbe PINUS TKI d.d. v točki A. novega poglavja tretjič: osnovni kapital, skladno z izvršenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.
Slovenija.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe. Delničarje, njihove pooblaščence
in zastopnike pozivamo, da svojo udeležbo
na skupščini skladno s točko 7. J statuta
družbe pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko in predložijo pooblastila najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pravilno in pravočasno prijavljene udeležence prosimo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, da bodo
prevzeli glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, predlogi sprememba statuta ter letnim poročilom in poročilom o revidiranih
računovodskih izkazih je na vpogled delničarjem v informativni pisarni na sedežu družbe, v Račah, Grajski trg 21, vsak delavnik
med 13. in 14. uro od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen volilnih predlogov, morajo
biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
PINUS TKI d.d.
uprava – predsednik
Stanislav Murko, univ. dipl. ekon.
Ob-69077
Na podlagi 46., 47. in 48. točke Statuta
družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin
ki bo v Tolminu, dne 20. 6. 2002, ob
9.30 v sejni sobi družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov pa uslužbenko SGG Tolmin, d.d.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.

Stran

3820 / Št. 42-43 / 17. 5. 2002

3. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se Statut družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d. v predlagani vsebini.
4. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila s strani nadzornega sveta,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani s sklepom nadzornega sveta z dne 19. 4. 2002 o sprejetem poročilu za leto 2001.
b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2001.
c) Bilančni dobiček v skupni višini
36,093.426,13 SIT se uporabi:
– za razdelitev delničarjem za dividende
v višini 5,246.620 SIT (iz preostanka čistega dobička l. 2001), to je 20 SIT bruto na
delnico. Izplača se do 30. 9. 2002 po stanju delničarjev na dan 31. 12. 2001.
– del bilančnega dobička v višini
30,846.806,13 SIT se prenese v naslednje leto (30,795.416,66 SIT iz prenesenih
dobičkov in revalorizacije preteklih let ter
51.389,47 SIT iz razlike dobička 2001.)
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2001 imenuje Tekos revizija
d.o.o., Potoki 38, Kobarid.
6. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 2002.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, 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.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Soško
gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov
drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni
dan od 9. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne, ob 10. uri, z istim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d.
uprava
Ob-69078
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 20. 6. 2002 ob 8. uri v
sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta. Predlagani dnevni red se potrdi.
Za sestavo zapisnika se imenuje notar Edvard Sivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2001, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
2.1 Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2001 v višini 8,429.290,60
SIT, sestavljen iz prenesenega dobička, revaloriziranega na dan 31. 12. 2000 v višini
6,228.239,78 SIT in preostanka dobička
poslovnega leta 2001 v višini 2,201.050,82
SIT.
2.2 Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2001
v višini 8,429.290,60 SIT se uporabi za:
a) za razdelitev delničarjem za dividende
v višini 6,623.750 SIT, ali 50 SIT bruto
dividende na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje 30. 9.
2002. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih tri dni
pred skupščino in na način, kot ga bo določila uprava družbe.
b) del bilančnega dobička v višini
1,805.540,60 SIT se prenese kot nerazporejen in bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2001.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlagani
obliki.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2002 imenuje revizijska družba Tekos Revizija d.o.o. Potoki
38, Kobarid.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu SGG – Družba pooblaščenka
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro, pri
Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 17. 6. 2002 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-69109
Na podlagi 42. do 43. člena statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor
9, uprava sklicuje
7. skupščino družbe
Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana
ki bo dne 20. 6. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– dve preštevalki glasov: Lilijana Bole,
Zdenka Perdan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS št. 2/02) tako, da se:
– dejavnosti s šiframi F/45.45, G/52.74,
H/55.11, H/55.23, I/63.30, K/70.10,
K/74.70 in K/74.843 uskladijo z veljavno
standardno klasifikacijo dejavnosti;
– dejavnost s šifro »O/90.005 Storitve
javne higiene« nadomesti z dejavnostmi s
šiframi:
– O/90.010 Ravnanje z odplakami
– O/90.031 Čiščenje okolja
– O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Tabor
Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2001:
61,504.599,10 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za:
– izplačilo
dividend
v
znesku
14,491.736. SIT, to je 56 SIT bruto dividende na delnico;
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 31. 8. 2002, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
– 724.587 SIT za nagrado upravi,
– 46,288.276,10 SIT je prenos dobička.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep: sejnina za člane nadzornega sveta je 45.000 SIT neto in 60.000 SIT
za predsednika nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija d.o.o., Bežigrad 1, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
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Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tabor Ljubljana, d.d.
direktor
Radigoj Kobal
Ob-69110
Uprava družbe HTG Hoteli, turizem in
gostinstvo d.d. Sežana na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe sklicuje
5. redno sejo skupščine
HTG Hoteli, turizem in gostinstvo d.d.
Sežana, Partizanska cesta 1,
ki bo dne 21. 6. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta
1, predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna telesa skupščine.
Na skupščini je prisoten notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Predstavitev letnega revidiranega poslovnega poročila za leto 2001, pisnega
poročila nadzornega sveta po 274. a členu
ZGD-F, seznanitev z bilančno izgubo in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in sprejemom letnega poročila družbe za leto 2001
in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
3. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta in seznanitev s članom nadzornega sveta,
ki ga je imenoval svet delavcev.
Predlog sklepa: kot člana nadzornega
sveta se za dobo štirih let izvolita Jure Prebil
in Samo Stonič. Izvoljenima članoma prične
teči mandat z dnem 1. 10. 2002.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se višina sejnin
kot jo predlaga uprava družbe.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta kot jih predlaga uprava in nadzorni svet.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko
družbo kot jo predlaga nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov za skupščino, spremembe in dopolnitve statuta, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na
upravi družbe vsak delovni dan od 8. do 11.
ure od dneva objave sklica do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.
Delničarje naprošamo, da deponirajo pooblastila tri dni pred izvedbo skupščine na

sedežu družbe. Pooblastila ostanejo shranjena na sedežu družbe. Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro kasneje,
to je ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Datum izpisa delničarjev iz delniške knjige zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.
Prihod na skupščino se prične ob 12.
uri, zato da se delničarjem in pooblaščencem razdeli glasovnice in da se vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev.
HTG d.d. Sežana
direktor
Št. 03550
Ob-69111
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gradis Strojno prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32 ter skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Gradis Strojno
prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32,
ki bo 20. 6. 2002 ob 15. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska 32,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Pečenka, za preštevalki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta glede letnega poročila za leto 2001,
obravnava in sprejem uporabe bilančnega
dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta glede letnega poročila za leto 2001.
2.2 Celotna izguba poslovnega leta
2001 v znesku 35,731.908,70 SIT se pokrije iz nerazporejenega dobička preteklih
let v znesku 29,521.138,49 SIT in iz revalorizacijskega popravka nerazporejenega
dobička v znesku 6,210.770,21 SIT.
2.3 Celotni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v skupnem znesku
3,230.610,58 SIT ostane nerazporejen in
se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
2.4 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter se upravi in članom nadzornega sveta
podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2002 se imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev, ter seznanitev s članoma nadzornega
sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.

Stran

3822 / Št. 42-43 / 17. 5. 2002

Predlog sklepa:
4.1 Zaradi poteka mandata se razreši
dosedanje člane nadzornega sveta.
4.2 Za nove člane nadzornega sveta se
za novo štiriletno mandatno obdobje imenuje Bojana Pečenka, Marka Mikuža in Janka
Pučnika.
4.3 Skupščina se seznani s članoma
nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev družbe.
Predlagatelj sklepov pod točkama št. 3
in 4 je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 32, od 17. 5.
2002 do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 13. 6. 2002, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe:
Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.
Ob-69119
Na podlagi točke 7.44 Statuta delniške
družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4, sklicujem
7. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v sredo, 19. 6. 2002, ob 13. uri nad
Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 2001.
3. Bilančni dobiček in izguba iz poslovnega leta 2001.
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4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsednika skupščine se imenuje Ivan Pivk, za njegovega namestnika pa Marko Jenko.
Za preštevalca glasov se imenujeta Franci Mubi in Alenka Čebašek.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 2001.
K 3. točki dnevnega reda:
1. Preneseni revalorizirani čisti dobiček
iz prejšnjih let, ki po stanju 31. 12. 2001
znaša 192,457.013 SIT, ostane do nadaljnjega nerazporejen.
2. Izguba iz poslovnega leta 2001 v znesku 94,942.731 SIT ostane do nadaljnjega
nepokrita.
K 4. točki dnevnega reda: skupščina razbremenjuje člane nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto
2001.
K 5. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala,
d.d., Kranj za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.
Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasuje se z glasovnicami.
Predlog sklepa pod 5. točko dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predloge
preostalih sklepov pa uprava; o predlogih
pod točkami 1., 3. in 4. je nadzorni svet
družbe dal pozitivno mnenje, k predlogu pod
2. točko pa po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah sestavil in skupščini predložil pisno poročilo o rezultatu preveritve
vodenja družbe med poslovnim letom 2001.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po Zakonu o prevzemih.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedanje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava
Aleksander Sašo Zupan
Št. 59/2002
Ob-69140
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Gozdno gospodarstvo

Maribor d.d., Tyrševa 15, 2000 Maribor,
uprava sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor, d.d.,
ki bo v petek, 21. 6. 2002, ob 12. uri, v
sejni sobi družbe, Tyrševa ul. 15 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janka Pučnika, za preštevalca glasov
se izvoli Darja Gajšek in Jože Horvat in za
prisotnega notarja na skupščini se potrdi
Stanislav Bohinc iz Maribora.
3. Poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o
poslovanju družbe za leto 2001.
4. Delitev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančnega dobička:
– Višina bilančnega dobička na dan 31.
12. 2001 znaša 105,082.924,01 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička:
– Nerazporejeni bilančni dobiček iz leta
1999 v višini 18,755.422,62 SIT se razporedi za dividende. Dividende se izplačajo
do konca meseca oktobra 2002 delničarjem, ki so na dan skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
– Ostanek bilančnega dobička v znesku
86,327.501,39 SIT bo razporejen v naslednjih letih.
c) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu:
– Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Zmanjšanje kapitala z umikom delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal
332,618.000 SIT se zmanjša za
77,560.000 SIT z umikom 77.560 delnic
po nominalni vrednosti 1.000 SIT.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih delnic za namene iz
240. člena ZGD do dovoljene višine. Lastne delnice se bodo pridobivale iz sredstev
prostih rezerv nad zakonom predpisano višino in prevrednotevalnega popravka kapitala.
7. Sprememba in dopolnitve statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu, pooblašča pa nadzorni svet družbe za
sprejem čistopisa statuta družbe.
8. Imenovanje revizorske hiše za revizijo
poslovanja družbe v letu 2002.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji predlog sklepa: za revizijsko
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hišo, ki bo opravila revizijo poslovanja v letu
2002 se imenuje Revidicom, revizijska družba, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so na dan 21. 5. 2002
vpisani v centralni register pri KDD. Sejna
soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure skupščina ponovno sestane z istim dnevnim redom in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.,
uprava – direktor družbe
mag. Emilijan Trafela
Ob-69142
Na podlagi 22. člena Statuta družbe Avtomotor d.d., trgovina in servis, d.d., Celje, direktor družbe, sklicuje
redno sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 19. 6. 2002 na sedežu družbe v Celju, Miklošičeva 5, ob 12. uri
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Borut Mišica, za preštevalca glasov Bolarič Marjana in Torova Aleksandra.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju.
2. Obravnava revizijskega poročila in letnega poročila uprave za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in njegovega pozitivnega mnenja se
sprejme revizijsko poročilo skupaj s popravki bilanc v postavkah ugotovljenih pri revizijskem pregledu in letno poročilo uprave za
leto 2000.
3. Obravnava revizijskega poročila in letno poročila uprave za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in njegovega pozitivnega mnenja se
sprejme revizijsko poročilo in letno poročilo
uprave za leto 2001.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi družbe in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto
2000 in 2001.
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5. Imenovanje revizorja za poslovna leta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja do
vključno leta 2003, se imenuje revizijska
družba Ernst&Young Revizija, davčno in poslovodno svetovanje d.o.o., Dunajska 111,
1000 Ljubljana.
6. Pokrivanje izgube preteklih let.
Predlog sklepa: na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta, se sprejme
sklepa uprave glede pokrivanja izgube in
revolarizacije izgube za poslovno leto 2000
in 2001.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno 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 pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta sprejme najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri družbi.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov bodo delničarjem na
vpogled od dneva objave sklica skupščine
vsak dan na sedežu družbe, Miklošičeva 5 v
Celju od 8. do 14. ure v pisarni tajništva
uprave.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v pisni obliki upravi družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Ponovno zasedanje
V primeru da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna,bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Avtomotor d.d.,Celje
direktor družbe
Marjan Bolarič
Ob-69152
Na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest
d.d., uprava sklicuje
3. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje,
vzdrževanje in obnova cest, d.d.
ki bo v torek, 18. 6. 2002 ob 10. uri, v
sejni sobi CM Celje, d.d. – področje Asfalt
kamnolom, v Veliki Pirešici.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z dnevnim redom o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Zdenko Podlesnik,
– za preštevalca glasov se izvolita Božo
Šola in Majda Šinkovec,
– za notarja se imenuje Anton Rojec.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na
dan
31.
12.
2001
znaša
191,552.243,36 SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini
14,579.630 SIT oziroma 130 SIT bruto na
delnico se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 1997. Pri obračunu izplačila dividend se lastne delnice odštejejo od stanja v
delniški knjigi. Upravičenci do dividende so
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 10. 6. 2002. Dividenda se
izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa na
skupščini.
c) Del bilančnega dobička v višini
1,961.300 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za upravo iz prenesenega dobička
iz leta 1997. Udeležba na dobičku se izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa na
skupščini.
d) Del bilančnega dobička v višini
1,225.000 SIT se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 1997. Udeležba na dobičku
se izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa
na skupščini.
e) O delu bilančnega dobička v višini
173,786.313,36 SIT bo odločeno v naslednjih letih.
3.2. Skupščina glasuje o skupni razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Seznanitev s članoma nadzornega
sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev:
– Krk Milan,
– Peciga Rajko.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2002 se imenuje družba Dubarič, d.n.o, Svetovanje in
revidiranje, Kumrovška 7, 1000 Ljubljana.
6. Poslovanje z lastnim skladom delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
6.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 1.500
SIT/delnico.
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b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.
Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
6.2. Uprava lahko lastne delnice nameni
za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu
svetu.
6.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
6.4. Oblikujejo se rezerve za namen nakupa lastnih delnic iz drugih rezerv iz dobička v ustrezni višini v skladu s predpisi.
Gradivo za dnevni red z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter s
predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak
delavnik od ponedeljka do petka, od 8. do
12. ure, v tajništvu uprave VOC Celje,d.d.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji, s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v
delniški knjigi pri KDD Ljubljana na 10. dan
pred datumom zasedanja skupščine t.j. 10.
6. 2002. Pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo, to
je do 15. 6. 2002 do 10. ure. Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga
gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod 6.
točko, kjer je potrebna 3/4 večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 15% osnovnega kapitala.
VOC Celje, d.d.
direktor
Orešnik Vincenc, inž.
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Ob-69179
Na podlagi določil točke 11.2. statuta
družbe Primorski skladi d.d. Koper, Pristaniška 12, uprava sklicuje
10. redno sejo skupščine delničarjev
družbe Primorski skladi d.d., Koper,
ki bo v četrtek, 27. junija 2002, v sejni
sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Žarka Ždraliča, za preštevalki
glasov pa Tatjano Cepak in Katjo Gaberšček.
2. Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta.
Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe poslovnega leta 2001 v
znesku 270,142.467,61 SIT ostane nerazporejen.
Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za leto
2001.
3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta ter statut v čistopisu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za revizorja za pregled
poslovanja družbe v poslovnem letu 2002
se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young
d.o.o. iz Ljubljane. Kolikor revizorska hiša
bistveno spremeni dosedanje pogoje, je
nadzorni svet pooblaščen izbrati drugega
revizorja.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov
in spremembe statuta, s čistopisom, so na
voljo na sedežu družbe. Pravico udeležbe na
skupščini imajo lastniki delnic, v korist katerih
bodo te, na dan skupščine, vknjižene v delniško knjigo družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini.
Primorski skladi, d.d., Koper
predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič
predsednik uprave
Dušan Jereb
Ob-69187
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
sklicuje uprava Alpine, d. d., Žiri
10. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d. d., Žiri,
ki bo 20. junija 2002 ob 14. uri v Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Mojca Gantar, Novovaška 60, Žiri , za
preštevalca glasov Marija Tušek, Jezerska
22, Žiri in Milan Sovinc, Jezerska 22, Žiri.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Erika Braniselj iz Škofje Loke.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto
2001 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
123,074.790,13 SIT ostane do nadaljnjega nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 ter jima podeli razrešnico.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da pridobi lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa.
Skupni nominalni znesek tako pridobljenih delnic ne sme presegati vrednosti 10%
osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnice ne sme biti višja od 20.000 SIT.
Pri odsvajanju delnic mora biti prodajna
cena delnice višja od najvišje nabavne cene
delnic.
Prednostna pravica delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju delnic se izključi.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic ter izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe Alpina, tovarna obutve, d.d., Žiri v sedanji višini SIT
1.967,750.000 se poveča za SIT
26,500.000 na skupaj SIT 1.994,250.000
z izdajo 2650 novih navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo SIT 10.000 vsaka, po emisijski vrednosti vsake nove delnice SIT 25.872, označene s serijskimi številkami od 196.776 do 199.425.
2. Povečanje kapitala iz 1. točke se
izvrši in nove delnice izdajo na naslednji
način in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja: Alpina, tovarna obutve, d.d., Žiri.
Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico, brez
omejitev. Vsaka delnica daje njenemu imetniku pravice, določene s statutom družbe
za ostale navadne že izdane delnice družbe.
Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic: 26,500.000 SIT.
Emisijska vrednost izdaje novih delnic: 68,560.800 SIT.
Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice štejejo za izdane z dnem registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru. Nove delnice bodo
izdane v nematerializirani obliki.
Nominalna vrednost novih delnic:
10.000 SIT vsaka.
Način izplačila dividende: dividende
na nove delnice se izplačujejo pod pogoji in
na način določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer
so nove delnice udeležene v dobičku za
poslovno leto 2002 v višini 50% dividende
določene za ostale, prej izdane navadne
delnice družbe.
Čas vpisa novih delnic: nove delnice
se vpišejo v roku od 20. 6. 2002, oziroma
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od objave tega sklepa, do vključno 31. 7.
2002.
Način vpisa novih delnic: nove delnice se vpisujejo z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu družbe. Uprava bo vpisno
izjavo (vpisno potrdilo) potrdila najkasneje
ob poteku roka za vplačilo novih delnic.
Morebitne omejitve, ki niso zapisane na vpisnem potrdilu so proti družbi neveljavne in
brez učinka.
Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačajo s stvarnim vložkom in sicer
s prenosom terjatve na izdajatelja in konverzijo te terjatve v delnice izdajatelja na podlagi pogodbe o stvarnem vložku s konverzijo
terjatve in prevzemu novo izdanih delnic iz
naslova stvarnega vložka sklenjene med Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana in
izdajateljem.
Način objave delnic: emisijski znesek
novih delnic in izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu s
313. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic: nove delnice, ki bodo izdane v nematerializirani obliki, se izročijo skladno s
pravili Klirinško depotne družbe.
Način razpolaganja z novimi delnicami: nove delnice so prosto prenosljive v
skladu s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi predpisi.
Možnost preoblikovanja delnic: nove
delnice se lahko preoblikujejo po vrsti in
razredu v skladu s statutom in veljavnimi
predpisi.
Prednostna pravica imetnikov novih
delnic v primeru novih izdaj delnic: v skladu
s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.
3. Skupščina imenuje revizorja za pregled povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in sicer družbo Deloitte & Touche d.o.o., Ljubljana.
4. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti
izključi. Celotno izdajo novih delnic prevzame Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana.
5. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da uskladi besedilo statuta, ki se nanaša na s tem sklepom sprejeto odločitev.
7. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predloženem besedilu.
8. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za leto 2001 izplača letna nagrada v skupni višini 2,847.000 SIT bruto. Nagrada se članom izplača v razmerju kot velja pri plačilu
sejnin za seje nadzornega sveta.
2. Članom nadzornega sveta, ki so
kot člani komisije za preveritev letnega poročila opravljali dodatno nadzorno delo, se
za vsako sejo komisije izplača sejnina, ki je
določena za seje nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja za leto 2002
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 se imenuje
revizorska družba Deloitte & Touche d.d., iz
Ljubljane.
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Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu generalnega direktorja in v pravni službi), od
objave sklica skupščine dalje, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 17. 6.
2002 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki , ki najkasneje tri
dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Alpina,d.d., Žiri
Predsednik uprave
mag. Martin Kopač
Ob-69190
Uprava Loške komunale d.d. Škofja Loka, skladno z 17. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na
8. skupščino
delniške družbe Loška komunala, d.d.
Škofja Loka,
ki bo 20. 6. 2002 ob 10. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlogi sklepov:
a) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvolijo se predlagani predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.
c) Za sestavo notarskega zapisa se imenuje predlagana notarka.
2. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
3. Sprejem sklepov o seznanitvi s poročilom nadzornega sveta, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu .
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2001 in stališčem nadzornega sveta k revizijskemu poročilu o revidiranju računovodskih izkazov
za poslovno leto 2001.
b) Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2001, skupščina sprejema predlagano uporabo bilančnega dobička.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto
2001 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Plus revizijo d.o.o. Ljubljana,
za revidiranje letnega poročila za poslovno
leto 2002.

5. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana višina nagrad oziroma sejnin za člane nadzornega sveta za obdobje med 7. in 8. zasedanjem skupščine.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 17. 6. 2002.
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma zastopnikih.
Pooblaščenci oziroma zastopniki morajo
predložiti pisna pooblastila, skladna z veljavno zakonodajo.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji osebno ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta družbe, letno poročilo za
poslovno leto 2001 in poročilo nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled v pisarni
vodje pravne in kadrovske službe družbe,
na Kidričevi cesti 43 a v Škofji Loki, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, od dneva
objave sklica skupščine dalje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne t. j. 20. 6. 2002
ob 10.30 v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loška komunala d.d.
Škofja Loka
uprava družbe
Ob-69192
Na podlagi 6.C člena Statuta družbe
SGP Koper, Gradbeno podjetje d.d, Koper
uprava sklicuje
redno sejo skupščine
delniške družbe SGP Koper, Gradbeno
podjetje, d.d.
ki bo dne 20. 6. 2002 ob 9. uri v pisarni notarja Drava Ferligoja v Kopru, Ferrarska 14.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa : na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Igor
Debernardi, izvoli se dva preštevalca glasov.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
3. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta z dne 9. 5.
2002 o sprejemu letnega poročila za leto
2001.
4. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlagatelj sklepa je uprava in nadzorni
svet.
Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček
v skupnem znesku 87,163.392,72 SIT, od
česar je preostanek čistega dobička za poslovno leto 2001 77,580.191,77 SIT, znesek 9,583.200,95 SIT pa predstavlja pre-

Stran

3826 / Št. 42-43 / 17. 5. 2002

nešeni dobiček iz preteklih let, se prenese
v naslednje obdobje kot prenešeni dobiček.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2001.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijska družba AUDIT, družba za
revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Murske Sobote.
6. Statusno preoblikovanje delniške družbe SGP Koper , Gradbeno podjetje, d.d. v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlagatelj sklepa je uprava.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se:
Delniška družba SGP Koper Gradbeno
podjetje, d.d., 6000 Koper, Obrtniška ulica
30 preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Skupščina delniške družbe ugotovi, da
ima delniška družba 5 delničarjev, ki imajo v
lasti sledeče število delnic:
delničar
število delnic
(ime in priimek, prebivališče
oziroma sedež)
Forma INN, d.o.o.,
Koper, Obrtniška 5
59.314
Koprojekt d.o.o.,
Koper, Obrtniška 5
11.019
Primor d.o.o.,
Koper, Bežkova 6
3.491
Hodžić Jusuf, Škocjan 12, Koper
275
SGP Koper d.d.,
Obrtniška 30, Koper
8233
lastne delnice)
Nominalna vrednost ene delnice znaša
2.000 SIT.
Delnice se konvertirajo v poslovne deleže po njihovi nominalni vrednosti. Vsota nominalnega zneska delnic, ki jih ima vsak
delničar, kakor navedeno v prejšnjem odstavku, predstavlja en osnovni vložek.
Osnovni vložki družbenikov v družbi z
omejeno odgovornostjo torej znašajo:
družbeniki:
en osnovni vložek v SIT
Forma INN, d.o.o.,
Koper, Obrtniška 5
118,628.000
Koprojekt d.o.o., Koper,
Obrtniška 5
22,038.000
Primor d.o.o.,
Koper, Bežkova 6
6,982.000
Hodžić Jusuf, Škocjan 12,
Koper
550.000
SGP Koper d.d., Obrtniška 30,
Koper - lastni delež
16,466.000
Osnovni kapital v družbi z omejeno odgovornostjo torej znaša: 164,664.000 SIT
in ostane nespremenjen.
Glede na novo pravno-organizacijsko
obliko družbe glasita firma in skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo, kot
sledi:
Firma: SGP Koper, Gradbeno podjetje,
d.o.o.
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Skrajšana firma: SGP Koper d.o.o.
Sedež družbe je kakor dosedaj v Kopru, naslov ulice in hišne številke sedeža
se spremeni in je odsedaj v Kopru, Obrtniška ulica 5.
Uprava družbe, ki sestoji iz edinega člana uprave z nazivom direktor, to je Rajko
Žigante ostane nespremenjena.Direktor družbe zastopa družbo samostojno, brez omejitev.
Družba z omejeno odgovornostjo ne bo
več imela nadzornega sveta, zato se sedanji
nadzorni svet razreši. Odpoklic članov nadzornega sveta učinkuje s trenutkom vpisa
preoblikovanja v sodni register.
Družbeniki sprejmejo družbeno pogodbo, s katero urejajo vsa medsebojna razmerja v družbi z omejeno odgovornostjo, v
predlagani vsebini. Ta družbena pogodba je
priloga in sestavni del sklepa o preoblikovanju.
Pobude in vprašanja delničarjev
Izjava družbe po 4. odstavku 542 čl.
Zakona o gospodarskih družbah:
Družba SGP Koper d.d., oziroma po preoblikovanju SGP Koper d.o.o., izjavlja, da
skladno z zahtevo 4.odstavka 542 člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ponuja vsem delničarjem, ki bodo pri glasovanju o 6. točki predlaganega dnevnega reda
nasprotovali preoblikovanju delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo, da bo
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
poslovne deleže za primerno odškodnino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo delničar prejme ob vstopu v
prostor skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pooblastilo mora jasno identificirati pooblaščenca in pooblastitelja ter biti podpisano s strani pooblastitelja.
Glasovalne pravice posameznih delnic
so opredeljene in skladne s statutom družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skupščino prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe osebno ali s priporočeno pošiljko s povratnico, ki jo družba sprejme tri dni pred
sejo skupščine in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi identificirajo z osebnim dokumentom, zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Kopru, Obrtniška ulica
30, od 20. 5. 2002 dalje vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
Morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objave sklica, v obliki in na način,
kot predvideva Zakon o gospodarskih družbah.
V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne z istim dnevnim redom ob 10. uri. V

tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, z upoštevanjem zakonskega minimuma.
SGP Koper d.d.
uprava - direktor
Rajko Žigante
Ob-69193
Uprava družbe Petrol vabi delničarje na
8. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 19. junija 2002 ob 10. uri v predavalnici Amfiteater na Fakulteti za družbene
vede, na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se izvolita Jože Bajuk in Matjaž Košir.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 7.022,122.707,28 SIT v skladu z določbami 228., 274/a in 282. člena
ZGD uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 600 SIT bruto na delnico oziroma
1.251,780.600 SIT,
2. izplačilo nagrad 6-članski upravi in
12-članskemu nadzornemu svetu družbe
kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto
znesku 85,309.793,91 SIT, izplačljivo v
delnicah družbe po tržni vrednosti na dan
izplačila,
3. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 2.842,516.156,68 SIT,
4. preneseni
dobiček
v
znesku
2.842,516.156,69 SIT, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačila pod točkama 1 in 2 se uporabijo preneseni dobički iz let 1993 do
1995 in iz leta 1998 ter del drugih rezerv iz
dobička iz leta 1998.
Družba bo izplačala dividende najkasneje
v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem
registru pri KDD na dan 21. junija 2002, na
način, določen s sklepom uprave družbe.
V skladu s 282/a členom ZGD, skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2001.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2002
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2002 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija, Na
podlagi 292. člena ZGD bo 8. zasedanju
skupščine delničarjev delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, prisostvoval notar Vojko Pintar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri
KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v
informacijski pisarni na sedežu družbe od
dneva razpisa, in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure, kjer bodo lahko prejeli tudi
potrdila o lastništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, d.d. Ljubljana
Janez Lotrič
predsednik uprave
Ob-69201
Uprava v skladu z 283. členom Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
9. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 19. 6. 2002
ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.
2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano verifikacijsko komisijo in notarja.
3. Letno poročilo za leto 2001, podelitev razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta in uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejeme sklep o uporabi bilančnega dobička ter podeljuje članu uprave in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2001.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic.
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5. Informacija o planu poslovanja za leto
2002 in imenovanje družbe za revizijo letnega poročila leta 2003.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnega poročila za poslovno leto
2003 predlagano revizijsko družbo.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.
7. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlagane spremembe poslovnika o delu
skupščine.
8. Sejnine nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejema predlagane uskladitve sejnin članov nadzornega sveta.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek, med
9. in 13. uro, na sedežu družbe, do vključno 17. 6. 2002. Prijava pooblaščenca bo
veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne osebe pa priimek in ime,
naslov in EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro, na
kraju skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri, v
istih prostorih.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 17. 6. 2002 med 9.
in 13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko
delničarji vložijo na sedežu družbe.
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje
in inženiring
uprava
mag. Uroš Mikoš
Št. 12/2002
Ob-69236
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d., Arhitekta
Novaka 17, 9000 Murska Sobota, uprava
sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota, d.d.,
ki bo v petek, 21. 6. 2002 ob 9. uri, v
sejni sobi Gozdno in lesnem gospodarstvu
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janka Pučnika, za preštevalca glasov
se izvolita Zdenko Brunec in Franc Prišenk
in za prisotnega notarja na skupščini se potrdi Jože Ratnik iz Murske Sobote.

3. Poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila družbe za leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o
poslovanju družbe za leto 2001.
4. Pokrivanje bilančne izgube ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa:
a) Ugotovitev bilančne izgube:
– višina bilančne izgube na dan 31. 12.
2001 znaša 34,029.841,78 SIT.
b) Pokrivanje bilančne izgube:
– bilančna izguba na dan 31. 12. 2001
v znesku 34,029.841,78 SIT se pokrije v
breme revalorizacijskega popravka kapitala.
c) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu:
– skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Sprejem statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa: skupščina družbe sprejme statut družbe v predloženem besedilu.
6. Razrešnica nadzornega sveta družbe.
Skupščina razrešuje mandat članov nadzornega sveta, Julijan Klepec, Jasna Kralj in
Branko Žalig.
7. Imenovanje tričlanske uprave in predsednika.
Skupščina imenuje tričlansko upravo delniške družbe v skladu s statutom družbe.
– Vlado Bratkovič - predsednik,
– Edvard Goričan - član,
– Franc Prišenk - član.
8. Konverzija terjatev v lastniške deleže
v postopku prisilne poravnave.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
poveča s konverzijo prijavljenih, neprerekanih in v načrtu finančne reorganizacije
potrjenih denarnih terjatev upnika Gozdno
gospodarstvo Maribor, d.d., kot izhaja iz
priloge sklepa.
Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana
prisilna
poravnava
nad
dolžnikom Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota, d.d., ki se vodi pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
pravnomočno potrjena.
9. Imenovanje revizorske hiše za revizijo
poslovanja družbe v letu 2002.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji predlog sklepa: za revizijsko
hišo, ki bo opravila revizijo poslovanja v letu
2002 se imenuje Revidicom, revizijska družba, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic terj njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupšino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo pred začetkom skupščine. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so na dan 20. 5. 2002
vpisani v delniško knjigo pri Gozdno in lesnem gospodarstvu Murska Sobota. Sejna
soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure skupščina ponovno sestane z istim dnevnim redom in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota, d.d.,
direktor
Bratkovič Vlado
Ob-69237
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
Projekt MR Inženiring d.d., Maribor, Svetozarevska 10, uprava sklicuje
6. redno skupščino družbe
Projekt MR Inženiring, ekonomsko
svetovanje, trgovina d.d., Maribor,
Svetozarevska 10,
ki bo dne 17. 6. 2002 ob 17. uri v
pisarni notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Za predsednika skupščine se izvoli Danico Čuk.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta so:
2.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2001 znaša 126,773.000
SIT.
2.2. O uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 126,773.000 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni
dobiček).
2.3. Na podlagi letnega poročila za leto
2001 in poročila nadzornega sveta o vodenju nadzora v družbi za leto 2001 se podeli
razrešnica direktorju in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
revizorja računovodskih izkazov za leto
2002 se imenuje družba Šager, revizija in
svetovanje d.o.o.
4. Sprejemanje sprememb in dopolnitev
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
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Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s spremembami in
dopolnitvami statuta in izda prečiščeno besedilo.
6. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
6.1. Predsedniku nadzornega sveta se
za vsako prisotnost na seji prizna 60.000
SIT neto sejnine, članom nadzornega sveta
pa po 45.000 SIT neto. Sejnina se skupaj s
potnimi stroški izplača v 8 dneh po seji nadzornega sveta.
6.2. Članom nadzornega sveta pripada
poleg sejnine še letna nagrada v višini ene
povprečne bruto plače direktorja, predsedniku nadzornega sveta pa v višini dveh povprečnih bruto plač direktorja, ki so bile izplačane v zadnjih treh mesecih pred izplačilom nagrade.
Nagrada se praviloma izplača v dveh
obrokih 15. 6. in 25. 12., za tekoče poslovno leto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.
in 12. uro, v času od objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so v tajništvo uprave prijavili
udeležbo na skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 17.30.
V tem primeru bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

za izplačilo delničarjem
3% čistega dobička iz leta 2001
po 57. členu Statuta
1% čistega dobička iz leta 2001
po 56. členu Statuta
za odkup lastnih delnic

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti razumno
obrazloženi, sporočijo upravi sedem dni po
objavi sklica skupščine.
Projekt MR Inženiring d.d. Maribor
uprava
Darja Erhatič, direktorica
Ob-69244
Na podlagi 28. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
15. skupščino
delničarjev Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2002 ob 11. uri v
prostorih LB HIPO, Trg republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Simona Breceljnika, v komisijo za izvedbo glasovanja in volitev se izvoli
Darinko Borštnik, Petro Cerc in Urško Pavšek. Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2001 in z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta, ki
ga je v skladu z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto
2001.
b) Bilančni dobiček po obračunu za leto
2001 znaša 1.501,314.356,05 SIT. Bilančni dobiček je oblikovan iz preostanka čistega dobička leta 2001 v višini
1.384,442.042,07 SIT in iz prenesenega
dobička iz prejšnjih let v višini
116,872.313,98 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi:
Predlog delitve v SIT

Struktura

1.058,014.200 SIT

70,5%

41,533.261,26 SIT

2,8%

13,844.420,42 SIT
387.922.474,37 SIT

0,9%
25,8%

Bruto dividenda na delnico znaša 300
SIT. Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je vpisan v delniško knjigo družbe, ki
se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana
na dan 26. 6. 2002. Dividende bo družba
izplačala v 60 dneh od dneva skupščine.
c) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem letu 2001 ter se upravi in članom
nadzornega sveta na podlagi drugega odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih
družbah podeli razrešnica.
4. Zmanjšanja osnovnega kapitala z odkupom in umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
3.526,714.000 SIT, se zmanjša za do 20%,

in sicer z umikom do 705.342 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
delnice v višini 1.000 SIT, torej v skupni
nominalni vrednosti do 705,342.000 SIT
tako, da bo osnovni kapital po uspešnem
celotnem
zmanjšanju
znašal
2.821,372.000 SIT.
Družba bo z namenom zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe odkupila delnice od delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 26. 6.
2002.
Vsak delničar ima pravico prodati sorazmerni del delnic (20%) glede na njegov
delež v osnovnem kapitalu družbe na dan
26. 6. 2002, in sicer po ceni 1.640 SIT.
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Rok za uresničitev prednostne pravice
do odprodaje delnic se določi s pozivom za
prodajo delnic.
Osnovni kapital z umikom delnic se zmanjša v breme bilančnega dobička za leto
2001 v višini 387,922.474,37 SIT in drugih rezerv iz dobička v višini do
768,838.405,63 SIT. V kapitalske rezerve
se odvede znesek do 705,342.000 SIT, ki
bo ustrezal nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Zmanjšanje kapitala se izvede najpozneje v roku 18 mesecev od sprejetja tega
sklepa. Za oblikovanje poziva in natančnejših pogojev za izvedbo ter načina odkupa
skupščina pooblasti upravo družbe, pri čemer bo poziv za prodajo delnic objavljen
najpozneje v roku 120 dni od dneva sprejetja tega sklepa.
Skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila z zmanjšanjem kapitala na podlagi tega sklepa, na nadzorni
svet družbe.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
Kompas MTS d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe in čistopis
statuta v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo letnega poročila za leto 2002 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhauseCoopers d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe v Ljubljani,
Pražakova 4/III, vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III. Uprava in nadzorni svet bosta
o nasprotnih predlogih sprejela stališče v
12 dneh po sklicu skupščine in delničarje
obvestila z objavo v Uradnem listu RS in na
elektronski način preko sistema SEOnet
Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi na dan 12. 6. 2002 in
njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili v tajništvu
uprave družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, torej vključno do 17. 6. 2002 do 11.
ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je
predvideno glasovanje z glasovnicami. Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom
zasedanja, zato delničarje in njihove pooblaščence prosimo, da pri prijavni službi skupščine, ki se bo nahajala pred vhodom v
dvorano, pravočasno evidentirajo svoj prihod zaradi udeležbe na skupščini in prevzamejo glasovnice.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo prisotni delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
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osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z enakim dnevnim redom istega dne v
istih prostorih ob 12. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas MTS d.d.
direktorica
Veronika Šketa, univ. dipl. angl. in nem.
Ob-69245
Delniška družba Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Glavni trg 1, Celje,
sklicuje
redno skupščino družbe
ki bo 19. 6. 2002 ob 10. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
2. točka – Obravnava letnega poročila
za poslovno leto 2001, odločanje o razdelitvi bilančnega dobička poslovnega leta
2001 in podelitvi razrešnice članom uprave
družbe in članom nadzornega sveta družbe.
3. točka – Povečanje osnovnega kapitala družbe.
4. točka – Sprememba statuta
K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifikacijske komisije.
K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
za leto 2001 467.555,17 SIT.
b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2001
se v celoti razporedi v rezerve družbe.
c) Članom uprave družbe in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica
za poslovno leto 2001.
K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
a) Ugotovi se, da je v sodni register pri
družbi vpisan osnovni kapital v višini
4,614.870 SIT, kar ni v skladu z določili
172. člena ZGD, hkrati se ugotovi, da je
osnovni kapital razdeljen na 11.833 delnic
v nominalnem znesku 390 SIT vsaka, kar ni
v skladu z določilom 173. člena ZGD.
b) Ugotovi se, da je bil že leta 2000 na
skupščini družbe sprejet sklep o povečanju
ustanovnega kapitala družbe in povečanju
nominalne vrednosti delnice na 1.000 SIT,
ki pa pri družbi ni bil vpisan v sodni register,
ker letno poročilo ni bilo pregledano in potrjeno s strani pristojnega revizorja.
c) Glede na navedeno v točki a) in b), se
dosedanji osnovni kapital družbe v višini
4,614.870 SIT, ki je razdeljen na 11.833
delnic, iz naslova revalorizacijskega popravka kapitala poveča za 7,218.000 SIT, tako,
da po novem znaša 11,833.000 SIT. Povečanje se izvede na podlagi revidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2001.
d) Osnovni kapital se poveča tako, da se
poveča nominalna vrednost delnice, ki tako
po novem znaša 1.000 SIT za delnico, število delnic, vrsta delnic, pravice iz delnic in
razmerja med delnicami pa ostajajo nespremenjeni.
e) S povečanjem osnovnega kapitala v
skladu s tem sklepom je tako višina osnov-

nega kapitala in nominalni znesek delnic
usklajen z določili 172. in 173 člena ZGD.
K 4. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: statut se uskladi s spremembami ZGD po noveli ZGD-F,
tako, da se glasi, kot je to razvidno iz priloženega besedila.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
20. 6. 2002 ob isti uri v istih prostorih.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta, poročilom revizorja družbe in spremembami in
predlaganim čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v upravi
družbe vsak delovni dan med 12. in 14. uro.
Kompas Celje d.d.,
Celje
Ob-69251
Na podlagi 18., 19., 20. in 21. člena statuta SKB banke d.d. sklicuje uprava banke
14. skupščino SKB banke d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. 6. 2002 ob 10.
uri v dvorani SKB banke na Slovenski cesti
56 v Ljubljani. Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1.0 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine banke (predsednika
skupščine in verifikacijsko komisijo).
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje organe skupščine banke:
– predsednika skupščine banke: Stojan
Zdolšek,
– verifikacijsko komisijo: Martin Nose,
predsednik, Igor Šteblaj, član, Marija Bartolj, članica.
2.0 Nagovor predsednice uprave SKB
banke d. d.
3.0 Revidirano letno poročilo SKB banke d.d. za leto 2001 z računovodskimi izkazi, poročilo nadzornega sveta banke o sprejetem letnem poročilu, mnenje revizorske
hiše Ernst & Young d. o. o. Ljubljana, poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s Poročilom nadzornega sveta banke o
sprejetem letnem poročilu SKB banke d.d.
za leto 2001, z Revidiranim letnim poročilom SKB banke d.d. za leto 2001, z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young d. o. o.
Ljubljana in potrjuje poročilo o notranjem
revidiranju službe notranjega revidiranja.
4.0 Predlog sklepa o umiku delnic SKB
banke d.d. iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke se strinja z umikom
delnic SKB banke d.d. iz organiziranega
trga vrednostnih papirjev.
2. Delničarjem SKB banke d.d., ki bi
ugovarjali navedenemu sklepu, bo ponujena prek zapisnika pridobitev njihovih delnic
za primerno odškodnino oziroma primerno
denarno odpravnino.
5.0 Predlog razrešitve in imenovanje novega člana nadzornega sveta SKB banke
d.d.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke razreši Alexis Raymond Juana kot člana nadzornega sveta
SKB banke d.d.
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2. Skupščina
banke
imenuje
Jean-Jacquesa Ogiera za člana nadzornega sveta SKB banke d.d.
3. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta SKB banke d.d. traja do izteka štiriletnega mandata ostalih članov nadzornega sveta (leto 2005).
6.0 Predlog sejnine članov nadzornega
sveta banke.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do sejnine v znesku 300 EUR
v tolarski protivrednosti na dan seje od dneva
imenovanja na 12. skupščini SKB banke d.d.
7.0 Predlog imenovanja revizorja banke
za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje revizorsko hišo Ernst & Young d.o.o.
za revizijo poslovanja SKB banke d.d. za
leto 2002.
8.0 Predlog novega statuta SKB banke
d.d.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlog novega statuta SKB banke d.d.
Udeležba na skupščini SKB banke d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini banke in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo SKB
banke d.d. ki jo vodi KDD d.d., Ljubljana in
prijavijo svojo udeležbo na skupščini banke
3 dni pred sejo.
Delničarji banke lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu banke (VI. nad.,
soba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
– po faksu 01/432-91-22 s pripisom “za
skupščino banke”;
– po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si
s pripisom “za skupščino banke”;
– pisno s priporočeno pošiljko s pripisom “za skupščino banke”; najkasneje 3
dni pred sejo skupščine banke.
Zadnji dan za oddajo prijave je ponedeljek, dne 17. 6. 2002.
Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje dvorane). S
podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec
svojo prisotnost na skupščini banke ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini banke se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradiva za skupščino SKB banke d.d.
Vsa gradiva za skupščino banke so na
vpogled vsak dan od dneva objave sklica v
sekretariatu banke, soba št. 605/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od
tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino banke.
Ponovno zasedanje skupščine SKB banke d.d.
Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
10.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SKB banka d.d.
Cvetka Selšek
predsednica uprave SKB banke d.d.
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Ob-69255
Na podlagi 6.4. člena statuta družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno pri
Litiji uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Litijska mesarija d.d.,
ki bo v ponedeljek, 24. 6. 2002 na sedežu družbe v Šmartnem, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Ireno Čož, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Mirota Bregarja,
notarja v Litiji. Za preštevalki glasov se izvoli
Ireno Kremžar in Ani Vidmar.
Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi
dnevni red.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001. Na predlog
uprave in nadzornega sveta družbe se sprejme revidirano letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2001. Predlagana delitev
bilančnega dobička se sprejme. Skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2001.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme novi statut v predloženi obliki.
4. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta in imanovanje novega člana.
Predlog sklepa: vzame se na znanje odstopna izjava dr. Dušana Piriha: v nadzorni
svet se z dne 24. 6. 2002 imenuje Danica
Nograšek predstavnica delničarjev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije za
leto 2002 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijska družba Audit, d.o.o. Murska Sobota.
Vse gradivo in informacije o skupščini so
delničarjem na vpogled v splošno-kadrovski
službi vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge in dopolnitve dnevnega reda oziroma nasprotne predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki in
obrazloženi.
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.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine; to velja tako za delničarje kot za pooblaščence.
Prijava je možna le po pošti oziroma telefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, le-ta ponovno sestane in glasuje
ne glede na število prisotnih delnic.
Litijska mesarija d.d.
uprava družbe

Ob-69275
Uprava družbe in nadzorni svet družbe
Alpetour – Bandag d.d., na podlagi 29.
člena statuta sklicujeta
sedmo redno skupščino delničarjev
družbe,
ki bo v sredo, 19. 6. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi, v medetaži hotela Transturist v
Škofji Loki, Kapucinski trg 9.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev udeležbe.
b) Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlagana predsednica Vilfan Urška in dva preštevalca glasov: Jana Berčič in Jože Winkler.
Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001 in pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu za leto 2001 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Skupščina je seznanjena z letnim
poročilom uprave za leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2001.
2. Na podlagi člena 282a ZGD-F
skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s čimer potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2001.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se predlagajo skupščini naslednji
sklepi: izhajajoč iz letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na
dan
31.
12.
2001
znaša
113,291.134,56 SIT,
b) del bilančnega dobička v višini
12,769.900 SIT se nameni za izplačilo dividende, in sicer iz nerazporejenega čistega
dobička iz leta 1997,
c) o preostalem bilančnem dobičku v višini 100,521.234,56 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih,
d) dividende v znesku 55 SIT bruto na
delnico se izplačajo delničarjem, ki so na
dan seje vpisani v delniško knjigo pri KDD,
najkasneje do 31. 10. 2002. Prednostnim
delnicam pripada enaka dividenda kot navadnim delnicam.
4. Imenovanje revizorja.
Za revizijo poslovanja družbe za leto
2002 se pooblasti revizijsko hišo Constantia MT& D d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Način glasovanja na skupščini
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati:
– za fizične osebe: priimek in ime pooblastitelja, priimek in ime pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
– za pravne osebe: priimek in ime ter
naslov pooblaščenca, firmo in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem na sedežu
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družbe (tajništvo) vsak dan od 10. do 12.
ure. Delničarji lahko po objavi sklica skupščine podajo predloge za sklepe skupščine
oziroma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom na sedež družbe. Predlogi so lahko le pisni in morajo biti razumno utemeljeni.
V primeru, da tokratni sklic skupščine ne
bo uspešen, bomo skupščino ponovili dne
26. 6. 2002 ob 12. uri, na istem mestu.
Alpetour – Bandag, d.d., Škofja Loka
direktorica
Vera Renko, ek.
Ob-69276
Uprava RRC Računalniške storitve,
d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje
9. sejo skupščine
ki bo dne 19. 6. 2002 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje 2
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarja za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.
3.a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
3.b) Uporaba bilančnega dobička za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002
znaša 132,630.359,39 SIT. Izplačajo se dividende v skupni višini 68,732.280 SIT, kar
znaša 2.760 SIT bruto na delnico. Izplača se
udeležba uprave v dobičku v višini
3,436.614 SIT bruto in udeležba nadzornega sveta v dobičku v skupni višini 1,718.307
SIT bruto, pri čemer se skupni znesek udeležbe nadzornega sveta enakomerno razdeli
med vse tri člane. Skladno s statutom RRC
d.d., se upravi udeležba v dobičku izplača v
obliki 378 delnic RRC d.d., po 6.800 SIT,
preostali del pa v denarnih sredstvih, vsakemu članu nadzornega sveta pa v obliki 63
delnic RRC d.d., po 6.800 SIT, preostali del
pa prav tako v denarnih sredstvih. Dividende
in udeležba v dobičku se izplačajo do 30. 8.
2002. Za dividende in udeležbe v dobičku
se uporabi dobiček iz leta 1998 v višini
543.560,69 SIT, dobiček leta 2000 v višini
3,665.690,40 SIT, povečanje nerazporejenega dobička zaradi prodaje lastnih delnic v
višini 2,588.179,78 SIT in dobiček leta 2001
v višini 67,089.770,13 SIT. Če bodo od
objave do sklica skupščine odkupljene za
sklad lastnih delnic dodatne delnice, bo del
dobička iz leta 2001, v višini neizplačanih
dividend, ostal nerazporejen. O preostalem
delu
bilančnega
dobička
v
višini
58,743.158,39 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
3.c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2001.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijsko družbo Iteo – Abeceda d.o.o.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, na Jadranski 21, v tajništvu uprave.
Delničarji lahko en teden po objavi podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Delničarje oziroma njihove pooblaščence naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo v pisni obliki, najmanj 3 dni
pred zasedanjem skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v
istih prostorih in bo veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana
uprava
direktor Dr. Rok Rape
Št. 13/64
Ob-69281
Na podlagi 25. člena šestega poglavja
Statuta delniške družbe Loterija Slovenije,
d.d in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
IV. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v sredo, 19. junija 2002, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gorjup
in dve preštevalki glasov Matejo Stanič-Rudolf
iz RR & CO d.o.o. in Alenko Peterca.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu in obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička
za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa št. 2.1: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico
Predlog sklepa št. 2.2: na predlog uprave in nadzornega sveta se uporabi bilančni
dobiček za leto 2001 v znesku
843,965.472,36 SIT:
– za dividende 600,000.000 SIT,
– za druge rezerve iz dobička
243,965.472,36 SIT.
Dividende se delničarjem izplačajo v roku 90 dni od zasedanja skupščine.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo

za revizijo za poslovno leto 2002 imenuje
revizijsko hišo Auditor d.o.o., iz Ptuja.
4. Obravnava in sprejem predloga Sprememb in dopolnitev statuta družbe Loterija
Slovenije, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe Loterija Slovenije, d.d.,
določene v predlogu sklepov 4.1. do 4.22.
5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se članom nadzornega sveta
določi sejnina v višini 70.000 SIT bruto za
predsednika nadzornega sveta in 55.000 SIT
bruto za člana nadzornega sveta.
6. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 2001 izplača nagrada v
višini 7,500.000 SIT bruto v breme poslovnih stroškov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Loterija
Slovenije, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD, neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi predlog sprememb statuta ter letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v informativni pisarni družbe v Ljubljani, Gerbičeva
ulica 99, vsak delavnik od 9. do 12. ure, in
sicer od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
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Št. 199/2
Ob-69294
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
uprava družbe sklicuje
7. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
ki bo dne 28. 6. 2002 ob 12. uri, v sejni
dvorani PE »Vrtnarstvo in hortikultura« Novo
mesto, Smrečnikova 45, v Novem mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine
se izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa največ delnic družbe, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti Marto Malič, notarko v Novem mestu. Za preštevalca glasov se izvolita Lado Javornik in Jože Kovačič.
2. Poročilo nadzornega sveta o preverjanju vodenja družbe za l. 2001 na podlagi
revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme poročilo nadzornega
sveta o preverjanju vodenja družbe za leto
2001 na podlagi revidiranega letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto
2001.
Čisti dobiček poslovnega leta znaša
130,231.719,95 SIT in se nameni za oblikovanje rezerv za lastne deleže v znesku
38,840.000 SIT. Iz preostanka čistega dobička v znesku 91,391.719,95 SIT in iz
prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 41,841.502,82 SIT se ugotovi bilančni
dobiček v znesku 133,233.222,77 SIT.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička po letnem obračunu
za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: bilančni dobiček za leto 2001
znaša 133,233.222,77 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– 60,312.000 SIT se izplača delničarjem za dividende,
– za nagrade direktorju, predsedniku
nadzornega sveta ter članom nadzornega
sveta se nameni 8,268.000 SIT v razmerju
1: 0,7: 0,5,
– za
nerazporejeni
dobiček
64,653.222,77 SIT.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 45 dni od dneva seje skupščine in
sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d. Ljubljana, vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina razbremenjuje člane nadzornega sveta in upravo družbe odgovornosti za poslovno leto 2001.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodar-
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stva Novo mesto d.d., za leto 2002 se imenuje EPIS d.o.o., Celje.
6. Odkup lastnih delnic.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep: skupščina družbe pooblašča direktorja, da odkup
in prodajo lastnih delnic izvaja v skladu z
zakonom, pri čemer je lahko vrednost delnice najmanj 900 SIT in največ 3.000 SIT.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina družbe Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d., sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe in prečiščeno besedilo statuta.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa
se izkažejo z izpisom iz sodnega registra.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če 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 z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
in prevzamejo gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču, univ. dipl.
ek., 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 žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
Št. 36/01
Ob-69297
Na podlagi 21. člena statuta družbe Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska c.
10, sklicuje uprava družbe
28. skupščino
družbe Ljubljanski sejem d.d.
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 20. 6. 2002 ob 14. uri, v
prostorih družbe Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
treh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Jano Bahovec,
– za tri preštevalce glasov se izvoli Andrejo Klajder Virant, Natašo Kraljič in Natašo Prišel.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Sprejem sprememb statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe Ljubljanski sejem, d.d.
3. Prenehanje funkcije članom uprave
družbe.
Predlog sklepa:
a) Mariji Ljubici Kofler, predsedniku uprave družbe, sporazumno preneha funkcija
predsednika uprave v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska c. 10.
Mariji Ljubici Kofler sporazumno preneha delovno razmerje z dnem sprejema tega
sklepa.
Družba Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana, izplača Mariji Ljubici Kofler šestkratni
znesek zadnje plače in nadomestilo za neizkoriščen letni dopust.
b) Milanu Bajiču, članu uprave družbe,
sporazumno preneha funkcija člana uprave
v družbi Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 10.
Z dnem prenehanja funkcije člana uprave Milanu Bajiču ne preneha delovno razmerje v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Milana Bajiča se razporedi za nedoločen
čas in s polnim delovnim časom na delovno
mesto vodja finančno računovodskega sektorja v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Upravo družbe Ljubljanski sejem d.d.,
Ljubljana se pooblasti, da sklene delovno-pravno pogodbo z Milanom Bajičem.
c) Jožetu Blažiču, članu uprave družbe,
sporazumno preneha funkcija člana uprave
v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 10.
Z dnem prenehanja funkcije člana uprave Jožetu Blažiču ne preneha delovno razmerje v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Jožeta Blažiča se razporedi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom na
delovno mesto vodja splošno pravnega sektorja v družbi Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Upravo družbe Ljubljanski sejem d.d.,
Ljubljana se pooblasti, da sklene delovno-pravno pogodbo z Jožetom Blažičem.
4. Imenovanje uprave družbe.
Predlog sklepa: za člana uprave – direktorja družbe Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska c. 10, skupščina imenuje Anteja Madjarja za petletni mandat.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za člane nadzornega sveta za štiriletni mandat:
Antona Colariča, Igorja Omerzo in Zdenko
Grozde.
6. Določitev višine sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi višino
sejnin za člane nadzornega sveta, in sicer:
za predsednika nadzornega sveta in člane
nadzornega sveta v neto znesku po 50.000
SIT.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, predlogom sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz
sodnega registra in osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ljubljanski sejem d.d.,
uprava
Ob-69321
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova 9,
Idrija, sklicuje
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v četrtek, 20. junija 2002 ob 9. uri,
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2001 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2001.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2002 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica do dneva skupščine vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju na dan 17. 5. 2002, katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V
imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o
zakonitem zastopstvu delničarja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 9.30 uri, v istih prostorih, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
FMR Holding d.d.
direktor: Milan Erjavec
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Ob-69323
Na podlagi 25. člena Statuta Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, uprava banke
sklicuje
2. skupščino delničarjev
Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,
bančne skupine Nove Ljubljanske
banke,
ki bo v četrtek, 20. junija 2002 ob 12.
uri v prostorih Restavracije Bellevue na Legnu v Slovenj Gradcu z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
delovna telesa skupščine v predlagani sestavi in imenuje notarko Sonjo Kralj za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročila nadzornega sveta banke o
preveritvi Letnega poročila Koroške banke
d.d., skupine NLB in stališče nadzornega
sveta banke k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta banke o preveritvi
Letnega poročila banke za poslovno leto
2001 in pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. za poslovno leto 2001.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2001 z mnenjem nadzornega sveta Koroške banke, skupine NLB.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju za leto 2001 s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta banke.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2001 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2001 v višini
1.208,271.175 SIT se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem banke 667,483.575 SIT.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so vpisani kot delničarji banke s
potekom dneva zaključka skupščine. Dividende se delničarjem izplačajo v 15 dneh
po sprejemu tega sklepa na skupščini,
– za nagrade nadzornemu svetu, upravi
in delavcem banke 51,349.474 SIT,
– preostanek v višini 489,438.126 SIT
ostane nerazporejen kot preneseni čisti dobiček iz preteklih let.
Nagrade nadzornemu svetu in upravi
banke se izplačajo v obliki delnic banke po
povprečni revalorizirani nakupni vrednosti
lastnih delnic na dan 31. 12. 2001.
2. Skupščina Koroške banke d.d., skupine NLB podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2001.
5. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Koroške
banke d.d., skupine NLB za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih
računovodskih izkazov za leto 2002 v Koroški
banki d.d., skupini NLB se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pravočasno pisno
najavijo pri banki najmanj 3 delovne dni pred

zasedanjem skupščine. Najava se izvrši z
izpolnjeno prijavnico oziroma pooblastilom,
ki jo bodo delničarji prejeli skupaj z vabilom
po pošti.
Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno
sporočiti s kolikim paketom delnic bo glasoval. Glasovalno pravico imajo imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo banke, ki
jo vodi KDD, kot imetniki delnic z glasovalno pravico najmanj 3 delovne dni pred dnem
zasedanja skupščine banke in ostanejo vpisani do začetka njenega zasedanja.
Vsaka navadna delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec
več delničarjev ne more imeti več kot 10%
glasov vseh delničarjev.
Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo
delničarjem banke v Koroški banki d.d., Slovenj Gradec, bančni skupini Nove Ljubljanske banke, Glavni trg 30, v tajništvu banke,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro od objave sklica skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 20. 6.
2002 ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Koroška banka d.d. Slovenj Gradec,
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
uprava banke
Božo Štor
predsednik uprave
Maksimilijan Jaš
član uprave
Ob-69324
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Kruh-pecivo, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
VI. skupščino
delniške družbe Kruh-pecivo d.d.
ki bo v četrtek, 20. 6. 2002, na sedežu
družbe Kruh-pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, s pričetkom ob 12.
uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, potrdi se predsedujoči
skupščine in izvoli verifikacijska komisija v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Andrej Šoemen.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Bilančni dobiček se uporabi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na
dan
31.
12.
2001
znaša
184,332.666,70 SIT, zajema pa preneseni
čisti dobiček iz prejšnjih let, njegov revalorizacijski popravek in čisti dobiček poslovnega leta.
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b) Del bilančnega dobička v višini
35,972.200 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 24. 6.
2002, v obliki dividende. Dividenda znaša
55 tolarjev bruto na delnico. Izplačilo dividend se izvrši iz prenesenega, revaloriziranega dobička iz leta 1999.Dividende se bodo izplačale na dan 31. 7. 2002 na žiro
račun, tekoči račun ali hranilno knjižico v
nerevaloriziranem znesku.
c) Del bilančnega dobička v višini
3,528.000 SIT bruto, se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta in
uprave. Izplačilo se izvrši iz prenesenega,
revaloriziranega dobička iz leta 1999. Nagrade se bodo izplačale na dan 31. 7. 2002
na žiro račun, tekoči račun ali hranilno knjižico v nerevaloriziranem znesku.
d) Ostanek bilančnega dobička v višini
144,832.466,70 SIT se ne razporedi in se
prenese v odločanje na naslednji skupščini.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornem svetu za poslovno leto
2001.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
osnovi predloga nadzornega sveta, se za
pooblaščenega revizorja za leto 2002 imenuje revizijsko družbo Ernest & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi d.d.,
na dan 17. 6. 2001. Udeležbo na skupščini
je potrebno prijaviti družbi pisno, osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine pri Valeriji Pirnat v
tajništvu uprave družbe v Mariboru, ulica
Jožice Flander 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu
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družbe v Mariboru, ulica Jožice Flander 2,
pri Igorju Škrinjarju vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kruh-pecivo, d.d., Maribor
uprava
direktor
Bojan Petek
nadzorni svet
predsednik nadzornega sveta
Janez Klenovšek
Ob-69325
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, uprava družbe in nadzorni svet družbe sklicujeta
19. skupščino
delničarjev delniške družbe
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5,
ki bo v ponedeljek, 17. junija 2002 ob
9. uri v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v
veliki sejni sobi v III. nadstropju.
Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina sprejme predlog za
izvolitev delovnih teles.
2. Seznanitev z Letnim poročilom uprave o poslovanju Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001 z mnenjem revizijske
hiše, s pisnim Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001, s sklepom nadzornega sveta o potrditvi Letnega
poročila uprave o poslovanju Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001 in z
Letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom uprave o poslovanju Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto za leto
2001 z mnenjem revizijske hiše, s pisnim
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto za leto 2001, s sklepom nadzornega
sveta o potrditvi Letnega poročila uprave o
poslovanju Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001 in z Letnim poročilom o
notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička, pokrivanju izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Revidirani dobiček življenjskih zavarovanj za leto 2001 v višini 1,667.935,37 SIT
do višine 90%, in sicer 1,501.141 SIT, se
pripiše življenjskim zavarovancem, ki so do
tega upravičeni;
b) Prav tako se pripiše še del nerazporejenega dobička iz preteklih let (do 90% ugotovljenega dobička posameznega leta) v
skupni višini 14,970.254 SIT, in sicer iz
leta 1998: 9,851.595 SIT in iz leta 2000:
5,118.659 SIT;
c) Revalorizirana izguba prejšnjih let v
višini 2.592,298.483,69 SIT se v celoti pokrije v breme vseh postavk kapitala, na koncu del tudi v breme osnovnega kapitala;
d) Ugotovljena revidirana izguba za leto
2001 ostane nepokrita;

e) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.
4.Sprejem plana poslovanja Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto v letu 2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme plan poslovanja Zavarovalnice Tilia d.d.
Novo mesto v letu 2002.
5. Sprejem poslovnega načrta Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto za obdobje od
leta 2002 do leta 2011.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme Poslovni načrt Zavarovalnice Tilia d.d.
Novo mesto za obdobje od leta 2002 do
leta 2011.
6. Obravnava predloga in sklepanje o
prenehanju pogodbe o pripojitvi, sklenjeni
med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in
Zavarovalnico Maribor d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto preklicuje soglasje k sklenitvi Pripojitvene pogodbe med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto
in Zavarovalnico Maribor d.d., dano na njenem 16. zasedanju dne 15. 12. 2000.
7. Odpoklic članice nadzornega sveta
delniške družbe - predstavnice delničarjev
in izvolitev novega člana nadzornega sveta
delniške družbe - predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina odpokliče članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev, Marinko Šolar z dnem 17. 6. 2002.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
izvoli za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev Zvonka Ivanušiča za mandat od 18. 6. 2002, za dobo 4 let.
8. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje poslovnega rezultata družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja in računovodskih izkazov Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto za leto 2002 se imenuje družba Revidis d.o.o. iz Ljubljane.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo napovedati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do petka,
14. junija 2002 oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Udeležence
pozivamo, da se ob prihodu na skupščino
pol ure pred pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s
podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.
Predlogi delničarjev.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v enem tednu po objavi skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, uro pozneje, to je
ob 10. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto
nadzorni svet
uprava družbe
Ob-69423
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika
o delu skupščine družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja fotografske opreme d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicujeta nadzorni svet
in uprava
VIII. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in
prodaja fotografske opreme d.d.,
ki bo dne 18. 6. 2002 ob 9. uri v prostorih družbe Mestna optika d.d, Kongresni trg
9, Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca glasov.
2. Nakup lastnih delnic v skladu s 7. alineo 240. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina pooblasti
upravo družbe za nakup 910 lastnih delnic
po ceni 97.375 SIT na delnico z namenom
zmanjšanja osnovnega kapitala. Vir sredstev
se zagotovi iz nerazporejnega dobička tekočega poslovnega leta.
3. Sprejem izrednega sklepa zunanjih
delničarjev o razvezi pogodbe o obvladovanju.
Predlog sklepa: v skladu s 471.členom
Zakona o gospodarskih družbah prejmejo
zunanji delničarji, ki niso vključeni v pogodbo o obvladovanju sklep, da se pogodba o
obvladovanju, sklenjena med družbama
Avant Holding d.d. in Mestna optika d.d.
razveže s koncem poslovnega leta 2002.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2002 se imenuje družba
RFR-Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta
111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni dan,
med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki v skladu z 31. členom statuta
družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
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Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 9.30 na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mestna optika d.d.
predsednik nadzornega sveta:
Jordan Eržen
direktor: Slavko Fašalek
Ob-69461
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63
ki bo dne 19. 6. 2002 ob 9. uri v prostorih poslovne stavbe TR/3, Trg Republike 3,
v Ljubljani v Konferenčni dvorani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Jure Miser – predsednik,
– Barbara Dornik – preštevalka glasov,
– Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto
2001, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
pročila.
2b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001 v
višini 2.549,478.998,27 SIT se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
197,186.985 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega dobička leta 1996, se uporabi za izplačilo dividend v bruto višini 45 SIT na delnico družbe. Upravičenci do dividende so
vsi lastniki delnic, ki so vpisani pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi, d.d., kot
imetnik na dan 21. 6. 2002. Dividende se
bodo začele izplačevati najkasneje v 30
dneh po zasedanju skupščine.
– preostali bilančni dobiček v višini
2.352,292.013,27 SIT, ki izhaja iz nerazporejenega dobička ostane neuporabljen.
2c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2001.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2001.
3. Nagrada nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stro-

škov izplača nagrada za uspešno delo v letu
2001 v skupni bruto višini 3,834.000 SIT.
4. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se bo dne 5. 3. 2003 dosedanjim članom
nadzornega sveta iztekel mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:
1. Bošković Zoran,
2. Lozej Samo,
3. Mesojednik Milan,
4. Vrhovnik Anton;
za naslednje mandatno obdobje od 6. 3.
2003 dalje.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo RFR-Ernst&Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo na sedežu
družbe, Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega
centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana
predsednik uprave in generalni
direktor
Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA

Razširitev dnevnega reda
Ob-69133
Za 3. skupščino delničarjev Delavske
hranilnice d.d., sklicano in objavljeno 6. 5.
2002 v Uradnem listu RS, št. 39, objavljamo še dodatno točko dnevnega reda št. 4,
ki je pomotoma izpadla ob prvi objavi.
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Dodatna točka 4 se glasi:
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
hranilnice sprejme poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hranilnice.
Vsi pogoji skupščine so bili objavljeni s
prvo objavo v Uradnem listu RS, št. 39 z
dne 6. 5. 2002.
Uprava hranilnice
Zmago Studenčnik, član Jože Stegne,
predsednik uprave
Ob-69300
Na podlagi 286/1 člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe ITPP –
Industrija termičnih aparatov, žičnih tkanin in plastike, d.d. Ribnica, Opekarska
45, objavlja na zahtevo manjšine delničarjev dopolnitev dnevnega reda 8. redne skupščine delničarjev, sklicane za dne 11. 6.
2002 ob 17. uri, na sedežu družbe v Ribnici, Opekarska 45, z naslednjima novima točkama dnevnega reda:
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. odpokličejo se vsi člani in namestniki članov nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev,
2. za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se za mandat
do 11. 6. 2006, izvolijo: Jože Drobnič, Marjan Peteh, Franc Tekavec, Vinko Zajc. Do
uveljavitve sprememb statuta mandat članov Franca Tekavca in Vinka Zajca miruje.
ITPP – Industrija termičnih aparatov,
žičnih tkanin in plastike, d.d., Ribnica
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 75/2002
S-68928
To sodišče je s sklepom št. 75/2002
dne 6. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom E. T. Fastener d.o.o., Brezje 10, Grosuplje, matična številka:
5970636, šifra dejavnosti: 36.630.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6.
5. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002

Vrunčeva 36, Celje (matična številka
5469646), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2002

St 2/2002
S-68929
Sklep poravnalnega senata opr. št. St
2/2002 z dne 21. 3. 2002, po katerem se
je začel postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Coast Finance, Trgovina in
storitve d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje
38 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 35 z
dne 19. 4. 2002) se dopolni s točko 7:
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča (dne
21. 3. 2002) pozivamo, naj poravnalnemu
senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (dne
21. 3. 2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini, na dan začetka postopka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2002

St 21/2002
S-68932
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2002 sklep z dne 6. 5. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Bošnjakovič Zijad s.p. “Zvonko”, Gradbena dela in instalacije, Šentjungert
21, Šmartno v Rožni dolini (matična številka 5582434), se začne in takoj zaključi
v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso,
ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Bošnjakovič Zijad s.p. “Zvonko”, Gradbena dela in instalacije, Šentjungert 21, Šmartno v Rožni dolini
(matična številka 5582434), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 5. 2002

St 37/2002
S-68930
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2002 sklep z dne 7. 5. 2002:
V stečajnem postopku nad dolžnikom
KORS, Konfekcija oblačil d.d., Prvomajska 29, Rogaška Slatina - v stečaju, se I.
narok za preizkus terjatev, ki je razpisan za
dne 26. junija 2002 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča prekliče in ponovno razpiše za dne 10. 7. 2002 ob 9. uri
v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2002
St 36/2002
S-68931
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2002 sklep z dne 6. 5. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Atelšek Janez s.p., “Atles” posredništvo
in zastopanje, Vrunčeva 36, Celje (matična številka 5469646), se začne in takoj
zaključi v skladu z določili 99/I člena
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Atelšek Janez
s.p., “Atles” posredništvo in zastopanje,

St 4/94
S-68933
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika V.S.E., vzdrževanje,
strojegradnja in gradbeništvo, d.o.o. - v
stečaju, Cesta Goriške fronte 46, Šempeter pri Gorici, izven naroka dne 26. 4.
2002 sklenilo:
Stečajni postopek v tej stečajni zadevi
se zaključi.
V sodni register tega sodišča se vpiše
pravnomočni sklep o zaključku stečajnega
postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 4. 2002
St 6/2002-8
S-68938
To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2002 z dne 6. 5. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom PION, Tehnološki procesi d.o.o., Kanižarica 41, Črnomelj, matična številka 5365635, šifra dejavnosti 011419.
Za stečajnega upravitelja je določen Martin Drgan, univ. dipl. ek., stanujoč Cesta
brigad 5, Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Prijavo je treba vložiti v skladu z določili 137.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
8/96-odl. US, 39/97 in 52/99) v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 20. 9. 2002 ob 9. uri v sobi 118
tega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 5. 2002
St 2/2002-29
S-68958
To sodišče je s sklepom opr. št. St
2/2002 z dne 6. 5. 2002 zaradi umika
predloga in ker predlagatelj ni predložil načrta finančne reorganizacije, postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Trgoprevoz
Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.,
Lenart v Slovenskih goricah, Ptujska cesta 16, ustavilo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2002
St 32/2002-16
S-68959
To sodišče je s sklepom St 32/2002,
dne 7. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tritrade d.o.o., Vaše 29 a,
Medvode, matična številka: 5366909, šifra dejavnosti: 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečjni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2002 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7.
5. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002
St 95/2001
S-68960
To sodišče je s sklepom St 95/2001,
dne 7. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom NIK d.o.o., Ljubljanska 1,
Kočevje.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002
St 66/2000
S-68961
To sodišče je s sklepom St 66/2000,
dne 7. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom PRO VIDEO d.o.o., Kersnikova 6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002
St 5/96
S-68962
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
5/96 z dne 6. 5. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Tekstil Tkalnica
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Vižmarje d.o.o., – v stečaju, Tacenska
125, Ljubljana.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002
St 107/2001
S-69107
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Metalka Trgovina d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana za dne 6. 6. 2002
ob 13. uri v konferenčni dvorani 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 9. 5. 2002
St 81/2001
S-69118
To sodišče obvešča, da je sklep o začetku stečajnega postopka zoper dolžnika
Inter S.O.F.T. d.o.o., Petkova 57, Ljubljana-Črnuče, sprejet pod opr. št. St
81/2001 z dne 7. 2. 2002 razveljavljen in
predlog za začetek stečajnega postopka zavržen.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002
St 24/2002
S-69122
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2002 sklep z dne 9. 5. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Promons, Trgovina in storitve
d.o.o., Prežihova ulica 10, Celje (matična
številka: 5391598).
Odslej se firma glasi: Promons, Trgovina
in storitve d.o.o., Prežihova ulica 10, Celje
(matična številka: 5391598) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 9. 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2002
St 16/2001
S-69124
To sodišče je s sklepom št. St 16/2001
z dne 17. 4. 2002 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Mervin trgovina s pohištvom d.o.o., Mostec 6, Dobova in njegovimi upniki sprejeto na naroku dne 17. 4.
2002.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
razred A:
terjatve ločitvenih upnikov na katere prisilna poravnava ne vpliva;
razred B:
terjatve upnikov, ki jih s pogodbo o konverziji spremenijo v poslovni delež;
razred C:
terjatve ostalih upnikov, ki jih bo dolžnik
poplačal v višini 20% od vrednosti po stanju
na dan začetka psotopka prisilne poravnave
v roku enega leta od dneva potrditve prisilne poravnave z obrestmi, ki tečejo od dneva začetka postopka prisilne poravnave, to
je od 13. 12. 2001 dalje, po obrestni meri
v višini 1% letno.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 30. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 5. 2002
St 63/2000-44
S-69125
To sodišče je s sklepom opr. št. St
63/2000 z dne 3. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Jurčič, Podjetje za trgovino in storitve Križna Gora, d.o.o., Križna Gora 8, Škofja Loka,
matična številka 5532795, šifra dejavnosti
20.100.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 5. 2002
St 27/2002
S-69127
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 27/2002 sklep z dne 9. 5. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Nika Computers, Trgovina, proizvodja in storitve d.o.o., Kidričeva 2/a,
Velenje (matična številka: 1467468).
Odslej se firma glasi: Nika Computers,
Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Kidričeva 2/a, Velenje (matična številka:
1467468) - v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
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Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 9. 2002 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5.
2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2002
St 33/2002
S-69128
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/2002 sklep z dne 9. 5. 2002:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Lumina, Center za izobraževanje
in svetovanje d.o.o., Kersnikova 4, Velenje (matična številka: 5666287).
Odslej se firma glasi: Lumina, Center za
izobraževanje in svetovanje d.o.o., Kersnikova 4, Velenje (matična številka: 5666287)
- v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Aja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: 7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun 50700-840-011-3390.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 9. 2002 ob 15. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 5. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2002
St 41/2001
S-69129
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opr. št. St 41/2001, začetim nad
dolžnikom Livarna Vuzenica d.o.o., Livarska c. 11, Vuzenica, upnike na narok za
sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne
12. 6. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o pedlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 5. 2002
St 40/2002
S-69130
To sodišče je s sklepom opr. št. St
40/2002 z dne 6. 5. 2002 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Avto Holcman
Vzdrževanje, servisiranje in prodaja motornih vozil d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 40.
Odslej se dolžnikova firma glasi Avto Holcman Vzdrževanje, servisiranje in prodaja
motornih vozil d.o.o. - v stečaju, Maribor,
Ptujska cesta 40, njegova matična številka
je 5390346, šifra dejavnosti pa 50.200.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 9.
2002 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 6. 5. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2002
St 91/99
S-69256
To sodišče v stečajnem postopku nad
Europrima d.o.o. - v stečaju, Obrezija 19,
Izlake, za dne 3. 7. 2002 ob 9.45 uri, v
sobi 307/III tega sodišča razpisuje 3. narok
za preizkus prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2002
St 29/95
S-69257
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. 29/95 z dne 8. 5. 2002 zaključilo

stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Livarstvo Dobova p.o. Dobova v stečaju,
Bratov Gerjevič 79, Dobova.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik vpisan pod vl. št. 1/112/00 izbriše
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 2002

Izvršbe in zavarovanja
In 13/2002
IZ-8890
Opravi se rubež nepremičnine v dobro
upnice Lazič Koviljke zaradi izterjave denarne terjatve dolžnika Lazič Rajka, v višini
2,218.037 SIT s pp, in sicer na 1/2 enoinpolsobnega stanovanja v izmeri 51,10 m2, v
I. nastropju hiše, na naslovu Marije Blejca 4
v Kamniku.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe s katerim pridobi upnica zastavno in
poplačilno pravico.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 4. 2002
In 22/2002
IZ-6562
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, ki jo zastopa DP RS, oddelek v Kopru, proti dolžniku Nebojši Subotiču
iz Kopra, Vena Pilona 6, zaradi izterjave
11,153.039 SIT s pp, sklenilo:
zarubi se nepremičnina stanovanje št.
19, v III. nadstropju, v izmeri 72,60 m 2, v
stanovanjski hiši - bloku v Kopru, Vena Pilona 8, ki stoji na parc. št. 527/2, k.o.
Semedela, last dolžnika, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja med podjetjem
Luko Koper in dolžnikom z dne 1. 12.
1992.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2002
In 112/01
IZ-6567
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnika Slavka Šteblaja, Pregljeva ul.
15, Ljubljana - Rakovnik, zoper dolnico Lojzko Trajkovsko, Jadranska c. 11, Ankaran,
zaradi izterjave 7,352.500 SIT, dne 22. 3.
2002 sklenilo:
zarubi se dolžničina nepremičnina, trisobno stanovanje v Ankaranu, Jadranska c.
11, v izmeri 99,42 m 2, k stanovanju pripada
tudi klet (drvarnica) oziroma skupni prostori, stanovanje v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 284, k.o. Ankaran. Nepremičnina je last dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe št. TA/1, z dne
15. 7. 1992, sklenjene med Splošno bolnišnico Izola kot prodajalcem in dolžnico kot
kupcem.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
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tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2002
Z 02/00028
IZ-8769
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 243/02 z dne 25. 2. 2002 in sklepa
sodišča, opr. št. Z 2002/00028 z dne 5.
3. 2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, do dolžnice Milice Vajdevske, Kozlovičeva 21, Koper ter
solidarnega poroka in plačnika Milana Vajdevskega, Kozlovičeva 21, na podlagi pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z
valutno klavzulo št. 355403001 z dne
20. 12. 2001, v višini tolarske protivrednosti 42.000 EUR z obrestmi in stroški kot so
opredeljeni v notarskem zapisu in kreditni
pogodbi, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer trisobno
stanovanje v izmeri 77,85 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku na naslovu Kozlovičeva 21, Koper, v drugem nadstropju, stanovanje št. 10 in solastninski delež na skupnih
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, na katerem stavba stoji, s parc. št.
229/1, z.k. vl. št. 1326, k.o. Semedela in
je last dolžnice ter poroka in plačnika, na
podlagi pogodbe sklenjene z LB Splošno
banko Koper d.d. z dne 13. 5. 1992, darilne pogodbe z dne 18. 1. 1999 ter kupoprodajne pogobe z dne 11. 2. 2002.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 4. 2002
Z 02/00035
IZ-8772
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 287/02 z dne 5. 3. 2002 in sklepa
sodišča, opr. št. Z 02/00035 z dne 11. 3.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Hranilno kreditne službe Koper,
p.o. Koper, Ul. 15. maja 17, do dolžnika
Gabrijela Trčka, C. bratstva 11, Prade, na
podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu
št. 4/2002 z dne 28. 2. 2002, v višini
3,500.000 SIT, z obrestno mero T+9% letno, z rokom vračila do 25. 2. 2012 ter
vsemi ostalimi pogoji, razvidnimi iz citiranega notarskega zapisa in pogodbe in z vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer nedokončani del
kleti v izmeri 70,42 m2, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem objektu v Pradah, Cesta
bratstva 11, na parc. št. 3100/1, k.o. Bertoki, last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 2. 2002, sklenjene med
Lovšin Andrejem in Lovšin Borutom, oba iz
Kolombana 37, Ankaran ter Rožac Vladom
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iz Rakitovca 45, Črni Kal, vsi kot prodajalci
ter dolžnikom kot kupcem.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 4. 2002
Z 02/00025
IZ-8783
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Srečka Gabrila iz Žalca, pod
opr. št. SV 1327/91 z dne 30. 11. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 02/00025 z dne
5. 3. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, do dolžnika B&L Utrip d.o.o.,
Latkova vas 236, Prebold, na podlagi Okvirne kreditne pogodbe za zavarovanje št.
7/2001 z dne 27. 11. 2001, v znesku
70,000.000 SIT, z rokom zapadlosti
30. 11. 2006 ter ob ostalih pogojih, razvidnih iz citiranega notarskega zapisa in pogodbe, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer apartma št.
23/B, v apartmajskem naselju na Jadranski
cesti 39, v Ankaranu, ki meri 65,45 m2,
neto in se nahaja v objektu št. 4, z oznako
naselja Pinija, stoječega na parc. št.
1039/1 in 1039/3, v z.k. vložku 554, k.o.
Oltra in eno parkirno mesto in je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
23/B-2001 z dne 15. 6. 2001.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da jo je prepovedano odtujiti.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2002
Z 02/00074
IZ-8784
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 797/01 z dne 17. 5. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 01/00074 z dne
6. 2. 2002, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, proti dolžniku Edvardu Zadniku, Zg. Škofije 115,
Škofije, s sedežem dejavnosti Zadnik Edvard s.p., - Mini delikatesa, Gramscijev trg
8, Koper, v višini 170.000 EUR s pripadki,
v tolarski protivrednosti, obračunano po veljavnem podjetniškem tečaju upnika za devizne prilive in odlive na dan vplačila oziroma v valuti, v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi, pri čemer so pogoji, roki in način
zapadlosti upnikove pogojne terjatve oziroma njenega vračila razvidni iz pogodbe o
izdaji devizne plačilne garancije št.
G163/2001, oziroma iz citiranega sporazuma o zavarovanju terjatve; upnik bo zapadlost terjatve v plačilo izkazal tako, da bo
predložil sodišču svojo pisno izjavo o tem,
da je terjatev nastala in dospela in ni bila
poravnana, rok za opravičbo predznambe

je do 31. 12. 2006, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemjiški knjgi, in sicer
poslovni prostor - trgovina, v izmeri 109,06
m2, v pritličju poslovno stanovanjske stavbe
v Kopru, Župančičeva 39, stoječi na parc.
št. 1113, k.o. Koper, s solastninsko pravico na skupnih delih in napravah ter na stavbišču in funkcionalnem zemljišču in je last
dolžnika, na podlagi kuporopdajne pogodbe št. 233/2001, sklenjene dne 21. 2.
2001 s prodajalcem Mercator Degro, Trgovsko gostinsko podjetje d.d.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2002
Z 815/2000
IZ-2973
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 815/2000 z dne 5. 2.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 11, v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka v
Kranju, Ulica Gorenjskega odreda 8, ki stoji
na parceli št. 148/1, vl. št. 102, k.o. Huje,
v skupni izmeri 62,30 m2, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnem zemljišču objekta, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna
dolžnika Vesna Pantelić in Predrag Pantelić,
oba Gogalova ulica 10, Kranj, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 10. 11. 2000,
ki sta jo sklenila s prodajalcem Ivanom Hribernikom, Ulica Gorenjskega odreda 8,
Kranj, in sicer vsak do ene polovice, na
naroku dne 19. 2. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 1150/0004376-00 z dne 27. 11.
2000, v višini 315.000 ATS s pripadki, v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta
63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2001
Z 53/2001
IZ-3448
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 53/2001 z dne 16. 2.
2001, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom in hoby sobo št. 1 v pritličju stanovanjskega objekta B 27, na naslovu cesta
Jaka Platoše 19, Kranj, v skupni izmeri
90,77 m2, na parc. št. 349/1 in 350/1,
k.o. Primskovo, ki mu pripada tudi sorazmeren solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, last dolžnice Marije Malalan, roj.
12. 4. 1950, Cesta Jaka Platiše 19, Kranj,
na podlagi soinvestitorske pogodbe z dne
14. 9. 1987, sklenjeno med njo in Davorjem Malalanom, kot soinvestitorjema ter Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj, kot investitorja in Domplanom
Kranj, kot pooblaščenim izvajalcem investitorskih del, ter na podlagi pogodbe o razdružitvi skupnega premoženja z dne 5. 2.
1992, sklenjeno med njo in Davorjem Malalanom, na naroku 5. 3. 2001 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
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godbi št. 1150/0004962-00 z dne 10. 1.
2001, v višini 385.000 ATS s pripadki, v
korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 2001
Z 436/2000
IZ-4177
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 436/2000 z dne 12. 2.
2001, poslovni prostor v osrednjem delu
stavbe na naslovu Gorenjesavska cesta
15B, Kranj, stoječe na parc. št. 1192/2,
k.o. Kranj, v izmeri 131,66 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori, zemljiščem ob stavbi,
ki predstavlja del parc. št. 1139/3 in tremi
garažnimi boksi pod garažnim nadstreškom,
stoječim na parc. št. 1139/3, označenih s
št. 10, 11 in 12 ter sorazmernega dela
funkcionalnega zemljišča, ki obsega skupno parkirišče na južni strani, ob obeh straneh obstoječe asfaltirane poti ter dvorišče
in travnik med indurstrijskim tirom in poslovnimi prostori Aquasave, to je do meje parc.
št. 1445/2 in 1148/10, k.o. Kranj, ki jih je
zastavna dolžnica Antigona, gostinstvo, trgovina in posredništvo, d.o.o., Gorenjesavska cesta 15b, Kranj, pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne 13. 4.
2000 sklenila z Bredo Kenda Žigon, Vošnjakova 10, Ljubljana in Alešem Kenda,
Oprešnikova 35, Kranj, na naroku dne
26. 3. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
1190/0005908-00 z dne 19. 4. 2000, v
višini 1,400.000 SIT v tolarski protivrednosti s pripadki, v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2001
Z 192/2001
IZ-7679
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 192/2001 z dne 30. 4.
2001, je bilo stanovanje št. 10, v prvem
nadstropju stanovanjske hiše Gogalova 10,
Kranj, v izmeri 56 m2, ki ga je dolžnica
Alenka Koprivec, roj. 5. 2. 1966, Gogalova
10, Kranj, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01/96 z dne 5. 6. 1996,
sklenjeno med njo kot kupcem in Božidarom Borčnikom, Selo 19, Vodice, ter Štefko Štrukelj, Kajuhova 14, Dob, kot prodajalcema, na naroku dne 4. 6. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 1-01.047.331 z dne 10. 4.
2001, v višini 250.000 ATS s pripadki, v
korist upnice Posojilnice - Bank Bilčovs Hodiše - Škofiče, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Ludmannsdorf/Bilčovs
33a.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2001
Z 365/2000
IZ-8859
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišče v
Kranju, opr. št. Z 365/2000 z dne 6. 4.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 19, v
IV. nadstropju stanovanjskega objekta Gosposvetska ulica 15, Kranj, ki stoji na parc.
št. 837/34, k.o. Kranj, v skupni izmeri
54,10 m2 in še ni vpisano v zemljiško knji-
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go, dolžnica Elizabeta Fon, Likozarjeva ulica 23, Kranj, pa ga je pridobila na podlagi
prodajne pogodbe, ki jo je dne 14. 1. 1992
sklenila z Občino Kranj, na naroku, opravljenem dne 15. 6. 2000, v navzočnosti pooblaščenca upnice, Milana Verlice, dolžnika Iztoka Fona in dolžnice ter zastavne dolžnice Elizabete Fon, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi,
pt. 1150/0001703-00 z dne 17. 3. 2000,
v višini 455.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja kredita, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Ljubljani, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2000
Z 366/2000
IZ-8863
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 366/2000 z dne 6. 4.
2000, je bilo stanovanje, št. 32 v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Kranju, na naslovu Ulica 1. avgusta 5, stoječe na parc.
št. 883, k.o. Kranj, v skupni izmeri
36,08 m2 in še ni vpisano v zemljiško knjigo, dolžnica Janja Smole, Ulica 1. avgusta
5, Kranj, pa ga je pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne 13. 2.
1992 sklenila z DP Sava Kranj, Škofjeloška c. 6, na naroku, opravljenem dne
15. 6. 2000, v navzočnosti pooblaščenca
upnika Milana Verllice, dolžnika Franca
Bašlja ter dolžnice in zastavne dolžnice Janje Smole, zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi, št.
1155/0001844-00 z dne 28. 3. 2000, v
višini 415.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja kredita, v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Ljubljani, Dunajska 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2000
Z 248/2001
IZ-9886
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 248/2001 z dne 29. 5.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 12, v
izmeri 46,80 m2, v III. nadstropju stanovanjskega bloka, ki stoji na parc. št. 883/6,
k.o. Kranj, na naslovu Ul. 1. avgusta 3, v
Kranju, ki obsega kuhinjo v izmeri 15,94 m2,
sobo v izmeri 8,82 m2, sobo v izmeri
13,12 m2, hodnik v izmeri 2,41 m2, kopalnico v izmeri 3,15 m2, balkon v izmeri
0,32 m2, klet v izmeri 3,36 m2, in mu pripada tudi sorazmeren solstniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka v katerem se nahaja, ter parkirišče za en osebni avto, št. 12, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo in sta ga dolžnika
Nataša Petković, roj. 25. 8. 1977, Frankovo naselje 71, Škofja Loka in Elvir Malovčić,
roj. 21. 8. 1976, Frankovo naselje 155,
Škofja Loka, vsak do 1/2 pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4.
2001, sklenjene med njima kot kupcema in
Mojco Zaplotnik, Ul. 1. avgusta 3, Kranj,
kot prodajalko, dne 26. 6. 2001 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po kreditni
pogodbi št. 1150/0006025-00 z dne
17. 4. 2001, v višini 390.000 SIT, v korist

upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2001
Z 333/2001
IZ-10451
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 333/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo dvosobno stanovanje v 1. nadstropju stanovanjskega bloka, Ulica Franca
Rozmana Staneta 9, Kranj, ki stoji na parc.
št. 883/1, k.o. Kranj, v skupni izmeri
48,40 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
in ga je zastavna dolžnica Marica Bijelić,
roj. 31. 1. 1965, Ulica Franca Rozmana
Staneta 9, Kranj, pridobila na podlagi prodajne pogodbe št. 5080 z dne 7. 7. 1999,
ki jo je sklenila s Savo, gumarsko in kemijsko industrijo, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj,
na naroku dne 8. 8. 2001 zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po prodajni pogodbi št. 5080 z dne 7. 7. 1999, v višini
2,341.807 SIT s pripadki, v korist upnice
Save, gumarske in kemijske industrije d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001
II R 94/99
IZ-408635
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 94/99 z dne 26. 4. 1999,
je bilo dvosobno stanovanje, št. 18, v 4. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Oldhamska cesta 1, Kranj, stoječe na parc. št. 928/1,
k.o. Kranj, v skupni izmeri 54,30 m2, in še ni
vpisano v zemljiški knjigi, zastavni dolžnik
Franc Smrekar, Tomažičeva 6d, Kranj, pa ga
je pridobil na podlagi prodajne pogodbe, ki jo
je dne 18. 3. 1999 sklenil z Alojzom Ovsenikom, Jezerska c. 108c, Kranj, zarubljeno za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi o dolgoročnem posojilu, št. 501335 z
dne 31. 3. 1999, v višini 95.000 DEM, v
korist upnice Volksbank - Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 1999
II R 896/99
IZ-6139
Na podlagi sklepa Okrajnega sodiša v
Ljubljani II R 896/99 z dne 5. 10. 1999, je
bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Preglov
trg 5 (prej Leninov trg 5) v Ljubljani, v izmeri
49,18 m2, ki je last dolžnice Jelič Zorice,
Preglov trg 5, Ljubljana, z dnem 11. 11.
1999 zarubljeno v korist upnika Šteblaj Slavka, Ižanska c. 77c, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11.520 DEM v
tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke d.d. Ljubljana,
na dan plačila.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2000
Z 2002/00694
IZ-7577
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00694, ki ga je dne 11. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 2, v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Kržičeva 6
v Ljubljani, vl. št. 1564, k.o. Bežigrad, v
skupni izmeri 74,28 m2, s pravico do sola-
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stninskega deleža souporabe skupnih delov naprav in skupnih prostorov stavbe ter
funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, vpisane na parc. št. 1928/1, ki je last
zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 1996, sklenjene s prodajalko Kos Barbaro, Kržičeva 6, Ljubljana,
s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v korit upnika BKS – Leasing
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002
In 2001/00922
IZ-8759
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 24. 12. 2001, opr. št. In 2001/00922,
je bil dne 16. 4. 2002 opravljen rubež stanovanja v 1. nadstropju hiše na naslovu Janežičeva 13, Ljubljana, v izmeri 36,95 m2,
ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2002
Z 2002/00455
IZ-8761
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00455 z dne 16. 4. 2002,
je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 2, v
skupni izmeri 49,05 m2 v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, Tbilisijska
44, stoječega na parc. št. 1635/17, k.o.
Vič, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše, ki je last dolžnice ter poroka in
plačnika, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 1. 2002 in aneksa št. 1 k prodajni pogodbi z dne 5. 3.
2002, sklenjenih s prodajalko Alojzijo Malovrh iz Ljubljane, z dnem 16. 4. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.350
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002

Št.
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju (3 sobe, kabinet, kuhinja, kopalnica, WC, predsoba, shramba), v izmeri 74,54 m2, št. 7, v
I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Mašera - Spasičeva 9, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 58/5, vl. št. 2312, k.o.
Bežigrad, kateremu pripada shramba št. 7 v
kleti, v izmeri 0,86 m2 in garaža G6 v kleti, v
izmeri 20,48 m2, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 0704/01-HB z
dne 10. 5. 1993, sklenjene z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23 in aneksa k
navedeni pogodbi z dne 26. 5. 1998, zastavna pravica v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002
Z 2002/00411
IZ-8777
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00411, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
3, v skupni izmeri 66,07 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na Einspielerjevi
2b, Ljubljana, stoječe na parc. št. 921/1,
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi kupne
pogodbe, sklenjene dne 29. 1. 1999 s prodajalcema Ivanom in Ano Cvetko, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.350 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2002

Z 2002/00497
IZ-8763
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00497, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 3, v skupni
izmeri 26,15 m2, v I. nadstropju večstanovanjske hiše Rozmanova ulica 5 v Ljubljani,
ki stoji na parc. št. 3575, k.o. Tabor (Šentpetersko predmestje I. del.), z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah objekta, stavbišču in funkcionalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice, na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja z dne 8. 2. 1992, sklenjene s prodajalcem Hrovat Bojanom, Rozmanova 5, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upnice Hypo Alpe - Adria - Bank d.d., Trg OF
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00256
IZ-8812
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00256, ki ga je dne 18. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na trisobnem stanovanju št. DIII/10
v Medvodah, Klanska ul. 7, III. nadstropje, v
skupni izmeri 71,61 m2, ki stoji na parc. št.
69/3, vl. št. 334, k.o. Medvode, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih objekta in napravah, ki služijo
stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11. 2001, overjene pod št. I OV-2120/01 pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane, dne 5. 11. 2001
in dodatka št. 1, h kupoprodajni pogodbi z
dne 8. 1. 2002, overjen pod št. I OV-53/02
pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane,
dne 10. 1. 2002, sklenjene med Milanom
Jazbecem in Majo Hoda kot prodajalcema in
dolžnikoma kot kupcema, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne tejratve v
višini 43.240,34 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00628
IZ-8776
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00628, ki ga je dne 16. 4. 2002

Z 2002/00825
IZ-8820
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00825, ki ga je dne 17. 4. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju ob Savski cesti
v Ljubljani, št. 8-1-2, v trgovsko poslovnem
stanovanjskem objektu B in C – Zeleni dvor,
to je garsonjera v osmem stopnišču in prvem nadstropju v neto koristni površini
32,18 m2 in s kletnim prostorom v izmeri
2,92 m2 ter pripadajočim sorazmernim solastniškim delom skupnih prostorov, delov
in naprav celotne stavbe in funkcionalnega
zemljišča, ki leži na parc. št. 1419/7,
1419/8, 1419/3, 1419/4, 1419/5,
1419/9, 1419/6 in 1421/12, vpisanih v
zemljiškoknjižnem vložku št. 286, k.o. Zelena jama in parc. št. 2234/8, vpisana v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2801, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnice Jane Dončič, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
503/2000 z dne 8. 5. 2000, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnika BKS - leasing d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002
Z 2002/00263
IZ-8821
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00263, ki ga je dne 18. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 25,
ki obsega predprostor (9,78 m2), kuhinjo –
jedilnico (15,07 m2), dnevno sobo
(18,25 m2), sobo (12,64 m2), sobo
(12,64 m2), kopalnico (3,39 m2), WC (1,09
m2), shrambo (1,36 m2) in loggio (2,91 m2),
vse v skupni izmeri 77,13 m2, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču in se nahaja v 5. nadstropju v
stanovanjski lameli E-2, bločnega niza E1,
E2, E3 in E4, ki stoji na zemljišču parc. št.
78/3, 80, 78/2, 79/1, 79/2, 78/19,
78/2, 87/22, 87/21, 87/23, 87/1, 46/2,
46/9, 46/3 in 86/2, k.o. Trnovo, na naslovu Ljubljana, Trnovski pristan 8, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 11. 2001,
sklenjene med dolžnikoma kot kupcema in
Luko Savnikom kot prodajalcem, zastavna
pravica v korist upnice Volksbank - Ljudska
banka d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 9.000
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002
In 2000/00652
IZ-8824
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z
dne 4. 1. 2001, opr. št. In 2000/00652, je
bil dne 8. 5. 2001 opravljen rubež stanovanja, in sicer garsonjere št. 12, v izmeri
26,79 m 2, na naslovu Viška 67 v Ljubljani,
ki je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2002
Z 2002/00614
IZ-8840
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00614, ki ga je dne 19. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
1, Rašiška 20 v Ljubljani, v izmeri 51,19 m2,
ki je last dolžnika, na podlagi darilne pogod-
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be z dne 23. 3. 1992, sklenjene med Urbanc Marijo kot darovalko in med Urbanc
Andražem kot obdarjencem - dolžnikom, zastavna pravica v korist upnika Zanoškar Matjaža, Celovška cesta 480a, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 19.500
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002
Z 2001/00853
IZ-5305
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00853 z dne
5. 3. 2002, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju z dvema kabinetoma št.
43, v izmeri 84,10 m2, v VII. nadstropju s
kletnim prostorom št. 43, velikost 4,16 m2,
s pripadajočimi skupnimi deli in napravami
zgradbe, kar vse se nahaja na stanovanjskem objektu v Mariboru, Železnikova ulica
18, zgrajenem na parc. št. 970/2, k.o. Pobrežje, last dolžnika oziroma zstavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
4096-673/RB z dne 26. 9. 2001, sklenjeni med njim kot kupcem in STAVBAR-IGM,
d.d., Miklavška c. 82, Sp. Hoče, Hoče, kot
prodajalcem, 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 5. 3. 2002
Z 2001/00960
IZ-7480
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
634/2001, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00960, dne 29. 3. 2002
opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, poslovnega prostora - v pritličju levo od vhoda, ki obsega prostor št. L1
v izmeri 50,79 m2 ter sanitarije št. L1a v
izmeri 2,65 m2 in št. L2a v izmeri 2,80 m2,
skupaj torej 56,24 m2, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi v Mariboru, Slovenska
ul. 4, s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih in delih stavbe, stoječe na parc. št.
1330/2, pripisane k vl. št. 1300, k.o. Maribor Grad, last dolžnika Cogito d.d. Maribor,
na podlagi prodajne pogodbe št. 11/99 z
dne 19. 11. 1999, sklenjene s prodajalcem
Gim d.o.o. Maribor, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, v višini 35,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2002
IN 2001/00361
IZ-8780
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. IN 2001/00361 z dne
27. 2. 2002, je bila nepremičnina enosobno stanovanje št. 6, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Frana Kovačiča 13, v izmeri 45,85 m2, vpisanega pri
vl. št. 1199, parc. št. vl. št. 2418/2, k.o.
Tabor, ki je last dolžnice do celote, dne
16. 4. 2002 na naroku zarubljena v korist
upnika zaradi izterjave denarne terjatve v
znesku 275.944,40 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2002
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Z 2002/00069
IZ-8782
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00069 z dne
16. 4. 2002, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 5, v stanovanjski hiši v
Borovi vasi 25 v Mariboru, katerega površina znaša 56,24 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, ki je pripisano k parc. št. 2355,
k.o. Spodnje Radvanje, ki je last dolžnika
oziroma zstavitelja Pompe, d.o.o., do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 7. 1996, zastavna pravica v korist upnice Krekove banke, d.d., Maribor, Slomškov
trg 18, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2002
Z 2002/00273
IZ-8827
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00273 z dne
23. 4. 2002 je bila ustanovljena na poslovnem prostoru – lokalu na Kardeljevi cesti
68 v Mariboru, v izmeri 86,20 m2, parcelna
št. 431, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last
dolžnika, na podlagi pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
18. 3. 1999, sklenjene s prodajalcem SGP
Stavbar - Podjetje Visoke gradnje, d.o.o.,
Maribor, zastavna pravica v korist upnice
Delavske hranilnice d.d., Dalmatinova 4,
Ljubljana, Glavna podružnica Mariborska
hranilnica, Partizanska cesta 3-5, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2002
Z 2002/00219
IZ-8842
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljviega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št.
Sv 223/2002 z dne 12. 3. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00219 z dne
4. 4. 2002 odredilo rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega enosobno stanovanje št. 13, v S nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Fram, Fram 78
A, v izmeri 44,07 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
246/13, k.o. Fram, ki je v lasti dolžnikov in
zastaviteljev Mitja Božnika in Mateje Maček,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 2. 2002, v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 18.250 EUR s pp., v tolarski
protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2002
IV I 43/97
IZ-16578
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. IV I 43/97 z dne 5. 5.
1998, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Mariboru, Prekmurska 40, v skupni izmeri 38,20 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,60 m2, ki
je last Štefana Horvata do celote po kupo-

prodajni pogodbi z dne 27. 9. 1996, na
naroku dne 7. 11. 2000 zarubljena v korist
upnika Slavka Šteblaja, Ižanska c. 77/b,
Ljubljana, zaradi izterjave denarne terjatve v
znesku 13.200 DEM v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2000
Z 30/2002
IZ-7428
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 30/2002-3, ki ga je dne 21. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ki je last dolžnika in
zastavitelja, in sicer dvoinpolsobno stanovanje, skupaj s pomožnimi prostori, v skupni
velikosti 71,80 m2, ki se nahaja na naslovu
Murska Sobota, Lendavska ulica 4, številka
stanovanja 30, v 7. nadstropju, stoječe na
parc. št. 324, ki je pripisana k vl. št. 2670,
k.o. Murska Sobota in ki jo je dolžnik in
zastavitelj pridobil kot kupec po prodajni pogodbi z dne 19. 12. 2001 od prodajalcev
Puhan Elvire in Puhan Antona, oba Murska
Sobota, Lendavska ul. 4, zastavna pravica v
korist upnice Banke Bawag, Podružnica
Graz, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.400 EUR oziroma v
tolarski protivrednosti, kar znaša po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 11. 12.
2001 14,452.092 SIT s pp. Z rubežem pridobi upnica zastavno pravico na zarubljeni
nepremičnini. Dolžniku in zastavitelju se prepoveduje odtujitev in obremenitev zarubljene
nepremičnine.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 3. 2002
Z 41/2002
IZ-8849
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.
Z 41/2002-3, ki ga je dne 22. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in ki je last zastavnih
dolžnikov, za vsakega do 1/2 in ki predstavlja stanovanje na naslovu Murska Sobota, Lendavska 51, v skupni izmeri 55,69 m2,
in predstavlja stanovanje številka 6, prostor
v izmeri 11,98 m2, sobo 15,85 m2,
13,76 m2, predsobo 5,43 m2, kopalnico
4,70 m2, balkon oziroma teraso 2,86 m2 in
druge prostore 1,11 m2. Stanovanje je v
stanovanjski stavbi, ki stoji na parc. št. 274,
vpisani v vl. št. 2670, k.o. Murska Sobota,
skupaj s pripadajočim solastnim deležem
na skupnih napravah in prostorih in na funkcionalnem zemljišču, vse v korist iste upnice, ki jo je dolžnik Ratnik Boris kot kupec
pridobil od zastavnih dolžnikov Gomboc
Adolfa in Gomboc Marije, oba stanujoča
Krog, Brodarska 21, kot prodajalcema na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 3. 4. 2002, zastavna pravica v korist
upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana,
OE Murska Sobota, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT s pp.
V korist iste upnice se vpiše tudi prepoved nadaljnje odtujitve in obremenitve.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 4. 2002
Z 2002/00024
IZ-6078
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove ljub-
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ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, proti dolžniku Espri, agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto, Novi trg
11, z dne 8. 3. 2002, opr. št. Z
2002/00024, je na poslovnem prostoru št.
3, v izmeri 27,50 m2 in št. 4, v izmeri
27,50 m2, v etaži D objekta B, ki se v sklopu
kareja L nahaja na Novem trgu 11 v Novem
mestu, skupaj s pravico souporabe zemljišča na katerem je zgrajena zgradba kot tudi
zemljišča, ki služi redni rabi zgradbe ter pravica souporabe skupnih prostorov in naprav,
ki služijo zgradbi kot celoti, kar vse je dolžnik
pridobil na podlagi prodajne pogodbe št.
54/93 z dne 8. 12. 1993, sklenjeni z GIP
Pionir p.o., Novo mesto, z rubežem pridobljena zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za znesek 5,600.000 SIT s prip. po
kreditni pogodbi za investicije, reg. št.
4757/0 z dne 21. 12. 2001 ter ostalimi
pogoji, razvidnimi iz cit. sklepa o zavarovanju
proti dolžniku Espri, agencija za podjetništvo
in vodenje d.o.o. Novo mesto, Novi trg 11.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 3. 2002
In 30/2001
IZ-8771
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. In 30/2001 z dne
2. 4. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnice
Krekove zavarovalnice d.d. Ljubljana, ki ga
zastopa odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj iz Ljubljane, zoper dolžnika
Šneberger Tomaža, Potrčeva 46, Ptuj, zaradi izterjave 2,239.102,80 SIT s pp, na naroku zarubljena nepremičnina, dvosobno stanovanje in drvarnica v skupni izmeri
82,25 m2, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše Prešernova 22, na Ptuju, s 24,63% solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah (kletna etaža, stopnišče, hodnik...), ter na skupnem funkcionalnem zemljišču, katerega je dolžnik pridobil na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene dne 20. 4. 1999
s prodajalcem Štebih Jožetom. Nepremičnina je zarubljena v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d. Ljubljana.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 4. 2002
In 39/2002
IZ-8774
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. In 39/2002 z dne
2. 4. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnika
Porsche kredit in leasing SLO d.o.o., ki ga
zastopa odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj, zoper dolžnika Vilčnik Prejac
Simono, Osojnikova 7, Ptuj in Vilčnik Prejac
Slavka, Prerad 50, Polenšak, zaradi izterjave
2,688.840,12 SIT s pp, na naroku zarubljena nepremičnina, dvosobno stanovanje in
klet na naslovu Osojnikova 7, Ptuj, v skupni
izmeri 77,88 m2, in se nahaja v stanovanjski
hiši, ki stoji na parc. št. 1120, pripisana pri
vl. št. 647, k.o. Ptuj in sta ga dolžnika pridobila na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
dne 8. 10. 1998 med Grdina Karlom in Veselko Darinko kot prodajalcema in dolžnikoma kot kupcema. Nepremičnina je zarubljena v korist upnika Porsche kredit in leasing
SLO d.o.o., Verstovškova 74, Ljubljana.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 4. 2002

Št.

42-43 / 17. 5. 2002 / Stran 3843

Z 8/2002
IZ-7439
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu, opr. št. Z 8/2002 z dne 20. 3.
2002, je bila v zadevi zavarovanja upnice
Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, ki jo zastopa odvetnik Ivan Kokošin
Fon iz Tolmina in dolžnika Gregorja Kobala,
Kot 24, Bovec, zaradi zavarovanja pogojne
denarne terjatve upnice v znesku
3,748.726 SIT s pripadki, zarubljena na
naroku dne 27. 3. 2002 nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje št. 4, v 1. nadstropju stanovanjske hiše
Kot 24, ki obsega 54,61 m2 uporabne površine, in sicer kuhinje v izmeri 29,64 m2,
sobe v izmeri 13,70 m2, hodnika v izmeri
4,20 m2 in WC v izmeri 7,07 m2, s pripadajočimi pomožnimi prostori in funkcionalnim
zemljiščem in je last dolžnika, na podlagi
darilne pogodbe, sklenjene pri notarju Edvardu Sivcu v Tolminu, dne 15. 9. 2000,
pod opr. št. SV 383/00 z darovalko Stanislavo Kobal, Trenta 24.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 3. 2002
Z 2002/00015
IZ-8825
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00015, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 2 in
3, v skupni izmeri 116,09 m2, v poslovno-stanovanjskem objektu, z dvoetažnimi
parkirišči, na Leninovem trgu 5 v Trbovljah
(sedaj Mestni trg 5), ki se nahajata v poslovno-stanovanjskem objektu na parc. št.
282/14, 282/11 in 282/15, vse k.o. Trbovlje, ki je last dolžnika Aquarius d.o.o.,
Sallaumines 3, Trbovlje, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 74.350 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 4. 2002

Amortizacije
N 267/2000
AM-8804
Na predlog Volksbank - Ljudske banke
d.d., Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Delnice od št. 384 do št. 385 (2 delnici)
serije A, v vrednosti po 500 DEM.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
N 273/2000
AM-8805
Na predlog Volksbank - Ljudske banke
d.d., Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.

Delnice od št. 237 do št. 238 (2 delnici)
serije A, v vrednosti po 500 DEM.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
N 270/2000
AM-8806
Na predlog Volksbank - Ljudske banke
d.d., Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Delnice od št. 824 do št. 833 (10 delnic) serije A, v vrednosti po 500 DEM.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
N 268/2000
AM-8807
Na predlog Volksbank - Ljudske banke
d.d., Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se
izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Delnice od št. 577 do št. 586 (10 delnic) serije A, v vrednosti po 500 DEM.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002
N 211/2000
AM-8859
Na predlog Abanke d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da
so vrednostni papirji izgubili svojo pravno
veljavnost.
Serija BC, delnice od št. 0000564 do
št. 0000567, št. delnic 4, vrednost 1, št.
lotov 4.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 60/2001
SR-8803
Okrajno sodišče v Cerknici je po okrajnem sodniku Tonetu Urbasu v pravdni zadevi tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega združenja, g.i.z., Ljubljana, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Jasminka Trklja, proti toženi stranki Likon
Petru, Partizanska 34, Rakek, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 238.745 SIT s
pp, na predlog tožeče stranke, izven naroka sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Likon Petru se postavi odvetnik Janež Zvone, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi P 60/2001, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
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stveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 19. 4. 2002
P 47/2002
SR-8798
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jurajevčič Kate, Ul.
Marjana Kozine št. 1, Črnomelj, ki jo zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznani
in neznano kje bivajoči dediči po pokojnem Spahič Valentinu, Spahiči št. 1, Bosiljevo, zaradi ugotovitve lastninske pravice
in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 9. 4. 2002 postavlja začasnega zastopnika neznanim in
neznano kje bivajočim dedičem po pokojnem Spahič Valentinu, Spahiči št. 1, Bosiljevo, sedaj prebivališče in sedež tožene
stranke neznan.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – odvetnik Dušan Bricelj iz
Črnomlja, Pod lipo 4a.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznanim in neznano kje
bivajočim dedičem po pokojnem Spahič Valentinu, Spahiči št. 1, Bosiljevo, vse do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne
bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 4. 2002
P 50/2002
SR-8799
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Križe Stanislava, Praprot 3 (stara št. 5), Semič, proti toženi stranki neznani dediči in neznano kje bivajoči
dediči po pokojnem Štubljar Ferdinandu,
Praprot 5, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 10. 4. 2002 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem in neznano kje bivajočim dedičem po
pokojnem Štubljar Ferdinandu, Praprot 5.
Začasni zastopnik je univerzitetni diplomirani pravnik – Anton Marentič iz Semiča,
Spodnja Kašča 2.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler
le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 4. 2002
P 537/96
SR-8794
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic, Zavarovalna družba, d.d., zoper toženo stranko Maksa Sefkinda zaradi plačila 630.000 SIT,
postavilo tožencu Maksu Sefindu začasnega zastopnika, odvetnika Mitja Ulčarja iz
Kranja. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
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diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 4. 2002
I 2000/13778
SR-7570
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnico Zupančič Mileno, Ul. Angelce
Ocepkove 11, Ljubljana, zaradi izterjave
922.098,60 SIT, dne 5. 4. 2002 sklenilo:
dolžnici Zupančič Mileni se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Breznik Dejan, Obrežna cesta 2 iz
Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002
II P 1118/2001
SR-8855
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožnika Janeza Kokošina, začasno
Idrsko 20, Kobarid, ki ga zastopa odvetnica
Tatjana Stojkovič Pavlovec zoper toženca
Blaža Sotlarja, Pšatnik 20, Šmartno, sedaj
neznanega bivališča na Floridi (ZDA), zaradi
plačila 2,673.133,32 SIT s pp, sklenilo:
tožencu Sotlar Blažu, sedaj neznanega
bivališča v ZDA – zvezna država Florida, se
postavi začasna zastopnica odv. Medvešček Tanja, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002
D 439/97
OD-7580
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Metki Jazbec v zapuščinski
zadevi po dne 28. 2. 1996 umrlem Čivnik
Antonu, roj. 30. 5. 1952, natakarju, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Kotlje 183, Ravne na Koroškem, na
podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka
82. člena ZPP, v zvezi s 6. členom ZNP,
dne 15. 4. 2002 sklenilo:
zakoniti dedinji mladoletni Zorman Desiree, stan. Kotlje 183, Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v zapuščinskem postopku, ki se vodi pod opr.
št. D 439/97, kot skrbnik za posebni primer postavi Došen Simon, stan. Na Šancah 27, Ravne na Koroškem, strokovni
sodelavec Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu.

Skrbnik za poseben primer bo zastopal
zakonito dedinjo v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi, dokler dedinja ali njen zakoniti zastopnik ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 4. 2002

Oklici dedičem
D 41/1999
OD-7454
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Horžen Jožefu, rojenemu 9. 2. 1923, nazadnje stanujočem Silovec 4, Sromlje, ki
je umrl 21. 11. 1998.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Horžen Jožefu,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 3. 2002
D 355/97
OD-7581
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodi
zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti
Žnidarič, hči Jožefa, roj. 15. 11. 1910,
umrli 2. 5. 1997, nazadnje stanujoči Bratislavci 34, Polenšak.
Po sedaj znanih podatkih prihajajo v
poštev kot dediči zapustničine vnukinje in
vnuk ter umrli hčerki Mariji Riboli, roj.
1938, nazadnje živeči v Avstriji, dve hčerki, ki živita po sedaj znanih podatkih v Republiki Avstriji. Dedičem njun naslov ni
znan.
V zapuščino spadajo nepremičnine, pripisane k vl. št. 65, k.o. Slomi in delnice,
pridobljene iz certifikata.
V skladu z 206. členom Zakona o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo kot
dediči, v roku enega leta od objave tega
oklica. Po poteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in pri tem
upoštevalo podatke, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2002
D 18/2001
OD-8897
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Borić Miletu, roj. 31.
7. 1918, nazadnje stanujočem v Radovljici, Jelovška ul. 23, ki je umrl dne 7. 12.
2000.
Zakoniti dediči so tudi nezakonski otroci pokojnika Borić Mileta, ki naj bi živeli
nekje v tujini in je njihov naslov neznan.
Dediče pozivamo, da se v enem letu po
objavi oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču
kot dediči. Po preteku enoletnega roka bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 5. 2002
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Oklici pogrešanih
N 5/2001
PO-8831
V nepravdnem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru, po predlogu Gertrud
Oberdorfer, stan. Rudolf Str. 77/a, Graz,
Avstrija, ki jo zastopa odv. Samo Kolnik iz
Maribora, se poziva pogrešanec Felix Buedefeldt, roj. 21. 5. 1897 v Mariboru, nazadnje stan. v Mariboru, Orožnova 6, ki bi naj
bil pogrešan od maja 1945, aretiran s strani
OZME in menda ustreljen, da se oglasi,
oziroma da kdorkoli, ki kaj ve o njegovem
življenju, sporoči sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica ali sodišču ali predlagateljici in njenemu odvetniku ali pa skrbniku Centru za socialno delo Maribor. Po poteku
tega roka bo pogrešanec razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2002
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jakov 42, Brežice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 11. 4.
2002.
Družba do zaposlenih delavcev nima neporavnanih obveznosti.
Ustanovitelj je Rožman Branko, Gradnikova 1, Brežice, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
2,100.000 SIT prenese v celoti na Rožman
Branka.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 4. 2002

družba REMŽGAR, družba za trgovino
in prevozne storitve, d.o.o., Vrhnika, Stara Vrhnika 51, reg. št. vl. 1/26239/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 11. 3. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Remžgar Boris, Stara Vrhnika 51, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Remžgar Borisa.
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 8. 4. 2002

LJUBLJANA

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ
Srg 955/2002
Rg-8792
Družba SVETINA, podjetje za inženiring, proizvodnjo, servis, trgovino, zastopstvo, izobraževanje in turizem,
d.o.o., s sedežem Koritno 10, 4260 Bled,
vpisana na reg. vl. št. 1/3721/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Svetina Andrej, Koritno 10a, Bled.
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 18. 4. 2002

KRŠKO
Srg 563/2002
Rg-8828
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Rožman Branka, Gradnikova 1, Brežice, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Texta Brežice, proizvodnja in prodaja čipk d.o.o., Cesta bratov Terjakov 42,
Brežice, objavlja sklep:
družba TEXTA BREŽICE, proizvodnja
in prodaja čipk d.o.o., Cesta bratov Cer-

Srg 19693/2001
Rg-4248
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Metulj 5, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve, turizem in svetovanje, Ljubljana, Črna vas 80,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
Metulj 5, d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve, turizem in svetovanje,
Ljubljana, Črna vas 80, objavlja sklep:
družba Metulj 5, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve, turizem
in svetovanje, Ljubljana, Črna vas 80,
reg. št. vl. 1/17683/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Repovž Zdenka, Črna
vas 80, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,524.047 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,524.047 SIT prenese
v celoti na Repovž Zdenko.
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 4. 2. 2002
Srg 02445/2002
Rg-7556
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Remžgar,
družba za trgovino in prevozne storitve,
d.o.o., Vrhnika, Stara Vrhnika 51, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Remžgar,
d.o.o., Vrhnika, Stara Vrhnika 51, objavlja
sklep:

MARIBOR
Srg 1282/2002
Rg-8851
Družba
NECKAR,
export-import,
d.o.o., Dolga ulica 10, Miklavž na Dravskem polju, reg. št. vl. 1/7752-00, katere
družbenik je Kotzbeck Josef, Mannheim 31,
Nemčija, Luftschifter Strasse 6, po sklepu
družbenika družbe z dne 16. 4. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Kotzbeck Josef.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2002
Srg 1088/2002
Rg-8852
Družba JASAMA, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Cankarjeva 20, Lenart v
Slovenskih goricah, reg. št. vl. 1/2555-00,
katere družbenica je Pelcl Jasmina, Cankarjeva 20, Lenart v Slovenskih goricah, po sklepu
družbenice družbe z dne 29. 3. 2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Pelcl Jasmina.
Zoper sklep lahko družbenica, 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 24. 4. 2002

NOVA GORICA
Srg 421/2002
Rg-8853
Družba KONTIST JELKA, MARINKA,
KATARINA, Podjetje za storitveno dejavnost, d.n.o. Idrija, Gorska pot 41, vpisana
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pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-03491-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 17. 4. 2002.
Ustanoviteljice družbe so Seljak Jelka,
Gorska pot 41, Idrija, Lapajne Zdravka, Mladinska ulica 10, Spodnja Idrija in Krhlikar
Katarina, Arkova ulica 12, Idrija, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljicam.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2002
Srg 417/2002
Rg-8854
Družba RUBIKON, d.o.o., Trgovsko podjetje, s sedežem Trg svobode 6, Idrija,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-840-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 8. 4. 2002.
Ustanovitelja družbe sta Tušar Alenka in
Tušar Igor, oba Hribernikova 8, Idrija, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2002

PTUJ
Srg 577/2001
Rg-6011
Družba KMETIJSKI KOMBINAT PLUS,
d.o.o., Muzejski trg 2, Ptuj, reg. št. vl.
1/9429-00, katere ustanovitelj je Kmetijski
kombinat Ptuj, d.d., Muzejski trg 2, Ptuj, po
sklepu ustanovitelja družbe z dne 22. 10.
2001 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kmetijski
kombinat Ptuj, d.d.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2002
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Šprinzar Štefan s.p., Ob železnici 18,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino Šprinzar Štefan s.p., Družbena
prehrana, Ob železnici 18, 1000-Ljubljana, D.Š. 99154595 M.Š. gnv-86675
Šprinzar Štefan s.p., Ob železnici 18,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino Šprinzar Štefan s.p., Družbena
prehrana, 1000-Ob železnici 18 Ljubljana,
tel. 140396
D.Š. 99154595.
gnt-86677

Priglasitveni list
Ambrožič Aleš, Cestav borcev 3, Radomlje, priglasitveni list, opravilna
št. 06-2224/98, izdan dne 4. 3. 1998.
gnb-87120
Bizjak Edi, Cesta v Gorice 16/d, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 030059, izdana dne 6. 3. 1995.
gnn-87083
Bokal Gregor s.p., Graška 9, Litija, priglasitveni
list,
opravilna
št. 23-0022/2000, izdan dne 22. 5.
2000. gnz-86871
Brglez Boris, Cesta na Roglo 3, Zreče, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 009169-05-23-01-61/1995 in obrtnega dovoljenja. gnn-86783
Dečko Milan, Tržišče 33, Rogaška Slatina,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 54-145/94, izdan dne 26. 9. 1991.
gni-87188
Gaber Ema s.p., Nuskova 4, Rogašovci, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000566/0684/00-46/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnw-86949
Gabrovac Borislav, Celjska cesta 51,
Velenje, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036745/2264/0036/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gni-86788
Grgič Stane s.p., Zajčeva cesta 5, Komenda, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 040972/0632/01-25/1995, izdana
dne 29. 7. 1996. gne-87217
Krivonog Jože, Dravska ulica 3, Bistrica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0222/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnm-86959
Leskovar Franc, Novo Tepanje 14, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št. 51-0292/94, izdan dne 31. 5.
1994. gnw-86674
Marinko Jožko, Dobrava 38, Dobrova,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 28-1328/94, izdan dne 1. 8. 1994.
gnv-86800
Mladenović Nebojša, Ciril Metodova 9,
Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovo-

ljenju, št. 000428/0533/00-46/1995,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnv-86950
Ristič Milica s.p., Ledine 8, Nova Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 003552/1118/00-47/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-87182
Smole Franc, Glavarjeva 14, Komenda,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 15-0090/94, izdan dne 28. 3. 1994.
gno-86707
SPLOŠNO MIZARSTVO, Leban Branko s.p., Ob starem zidvoju 11/a, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015728/0054/00-23/1995, izdana
dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnz-87021
Šavel Štefan s.p., Kocljeva 1/a, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 001057/1324/01-46/1999, izdana dne 2. 4. 1999 pri OZS. gnv-87104
Vesel Anton, Šentjernejska cesta 15,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/0833-94, izdan dne 27. 7. 1994.
gnf-86966
Vidnar Peter s.p., Gosposvetska 71,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6248/99. gnd-86968
Vuk Štefan, Velika Polana 11, Velika
Polana,
obrtno
dovoljenje,
št. 31302-0186/00, izdano dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnu-86601
ZAKRAJŠEK D.O.O., LJUBLJANA, Kajakaška cesta 73, Ljubljana, odločbo o
obrtnem
dovoljenju,
št. 032595/0110/01-37/1995, izdana
dne 26. 6. 1995, izdana na ime Zakrajšek Sašo s.p., Kajaška cesta 75, Ljubljana. gni-86796
Zver Bojan s.p., Pohorska cesta 3,
Zreče,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 51-0725/96, izdan dne 1. 3. 1996.
gnl-86785

Potne listine
Andabaka Davor, Brdo 21, Bovec, potni list, št. BA 699119. gnz-87096
Andoljšek Robert, Grič, Cesta I/4, Ribnica, potni list, št. BA 418781, izdala UE
Ribnica. gno-87057
Banjac Radoš, Gosposvetska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. AA 931058,
izdala UE Ljubljana. gnx-86848
Bašić Šemso, Trg na stavbah 9, Litija,
potni list, št. AA 719047. gnr-86854
Berdajs Jan, Kobetova 10, Ljubljana,
potni list, št. CA 372, izdala UE Ljubljana.
gnr-87079
Bertoncelj Bojan, Cankarjeva 4, Radovljica, potni list, št. BA 993137.
gnm-86709
Bitenc Sonja, Šentjanž 32, Rečica ob
Savinji, potni list, št. BA 256131, izdala
UE Mozirje. gns-86728
Boljka Marija Kristina, Novo Polje XI/7,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 76476,
izdala UE Ljubljana. gng-86640
Brilej Franc, Log 12, Hrastnik, potni
list, št. AA 560190, izdala UE Hrastnik.
gno-86982
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Bržan Denis, Ul. II prekomorske brigade 39/b, Koper – Capodistria, potni list,
št. AA 632441. gnb-86770
Buček Andrej, Sotina 42, Rogašovci,
potni list, št. CA 18243, izdala UE Murska Sobota. gny-86897
Ciglar Marta, Dornava 117, Dornava,
potni list, št. BA 345009. gnn-86912
Crnobrnić Dragan, Vojkova 10/a, Postojna, potni list, št. AA 846276, izdala
UE Postojna. gnd-87093
Cvetkovič Dragan, Agrokombinatska
6/a, Ljubljana, potni list, št. BA 239435,
izdala UE Ljubljana. gnj-86812
Čebavs Irena, Brezje 70/c, Brezje,
potni list, št. AA 688260. gnj-87012
Černeka Berto, Parecag 37, Sečovlje
– Sicciole, maloobmejno prepustnico, št.
AI 129152, izdala UE Piran. gnl-87160
Česnik Borut, Ulica 1. maja 16, Postojna, potni list, št. BA 604905, izdala
UE Postojna. gnh-86689
Čič Ana, Trnovska ulica 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 946923, izdala UE Ljubljana. gnw-87178
Dragan Ana, Cankarjeva ul. 13, Nova
Gorica, potni list, št. BA 357189, izdala
UE Nova Gorica. gnt-86777
Draganić Marina, Sladki vrh 8, Sladki
Vrh, potni list, št. BA 372538. m-475
Draganić Marina, Sladki vrh 8, Sladki
Vrh, maloobmejno prepustnico, št. AG
15706. m-476
Džinić Uzejr, Lokve 51, Trnovo pri Gorici, potni list, št. P00285656.
gnb-87020
Hladnik Marija, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
80979, izdala UE Nova Gorica.
gny-87197
Hribar Bogdana, Na klisu 18, Vrhnika,
potni list, št. AA 294279. gnc-86969
Hribar Ladislav, Na klisu 18, Vrhnika,
potni list, št. BA 473903. gnb-86970
Huskić Rufija, Ul. 1. maja 16, Postojna, potni list, št. AA 128352, izdala UE
Postojna. gno-86932
Janko Albina, Belokriška cesta 37,
Portorož – Portorose, potni list, št. BA
228329, izdala UE Piran. gnc-87094
Karba Primož, Križevniška ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. AA 319070, izdala
UE Ljubljana. gnk-86861
Keber Lara, Prvačina 225/a, Prvačina, potni list, št. BA 711705, izdala UE
Nova Gorica. gny-86772
Klemenc Tadeja, Pri skali 17, Radlje
ob Dravi, potni list, št. BA 0615052, izdala UE Radlje ob Dravi. gng-86615
Klopčavar Aleksander, Bohoričeva 23,
Ljubljana, potni list, št. BA 560636, izdala UE Ljubljana. gnh-87039
Kolenc Andreja, Branik 36/d, Branik,
potni list, št. BA 64831, izdala UE Nova
Gorica. gnj-86712
Kolenc Lovrenc, Preloge 12, Mokronog, potni list, št. BA 978669, izdala UE
Trebnje. gnl-86660
Kolenko Andrej, Srednja Bistrica 58,
Črenšovci, potni list, št. BA 783082, izdala UE Lendava. gny-86922
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Koren Tina, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, potni list, št. P00251722.
gnd-86693
Kostadinović Stanoje, Cankarjeva ulica
14, Nova Gorica, potni list, št. BA 424178,
izdala UE Nova Gorica. gnw-86899
Kostić Božidar, Ulica 5. prekomorske
brigade 21, Ptuj, potni list, št.
P00261327. gnu-87001
Kovač Jožef, Pince Marof 49, Lendava
– Lendva, potni list, št. AA 821993, izdala UE Lendava. gng-87190
Krajnc Ivan, Otipki vrh 79, Dravograd,
potni list, št. BA 485547, izdala UE Dravograd. gnb-86820
Kučan Dušan, Šalamenci 42, Puconci, maloobmejno prepustnico, št. AG
6961, izdala UE Murska Sobota.
gnq-87155
Kutnjak Darinka, Ul. Gradnikove brigade 8, Ljubljana, potni list, št. AA 875354,
izdala UE Ljubljana. gnf-87141
Laharnar Bojan, Frrelweg 51, Isernhagen, potni list, št. BA 519534. gns-87007
Leopold Silvija, Mota 31/b, Ljutomer,
potni list, št. BA 512280, izdala UE Ljutomer. gni-87013
Letnar Marjana, Gabrovčec 17/c, Krka, potni list, št. AA 455279, izdala UE
Grosuplje. gns-87132
Lilek Sonja, Aškerčeva 10, Maribor,
potni list, št. BA 99490. gne-86917
Lorbek Silvo, Vukovski vrh 14, Jarenina, potni list, št. BA 263876. m-464
Makar Anton, Sebeborci 3, Martjanci,
potni list, št. AA 963701. gnr-86954
Marinčič Milan, Stranska pot II/4, Grosuplje, potni list, št. AA 992182, izdala
UE Grosuplje. gnt-86952
Meden Alenka, Bratoševa ploščad 25,
Ljubljana, potni list, št. AA 829591, izdala
UE Ljubljana. gnr-87179
Mekinda Sabina, Ul. Prekomorskih brigad 10, Postojna, potni list, št. AA
405177, izdala UE Postojna. gnz-86621
Miklavc Samo, Gregorčičeva 7, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
AI 116742, izdala UE Nova Gorica.
gnq-86655
Mikljič Mateja, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, potni list, št. BA 377584, izdala UE Ljubljana. gnz-87171
Milenković Boris, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. P00156493, izdala UE Ljubljana. gnw-87199
Nanut Matej, Vrtojba, Ul. 9. septembra
94/a, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
BA 857178, izdala UE Nova Gorica.
gnx-86898
Novinšek Marko, Župančičeva ulica
14, Ljubljana, potni list, št. BA 735937,
izdala UE Ljubljana. gni-86842
Palamar Esad, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list, št. BA 737529, izdala UE Ljubljana. gnw-86874
Pavlin Aljoša, Ravnica 9/c, Grgar, potni list, št. BA 856488, izdala UE Nova
Gorica. gnh-87014
Pavlin Aljoša, Ravnica 9/c, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 112488,
izdala UE Nova Gorica. gng-87015

Peršolja Aljoša, Hruševlje 11, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
65307, izdala UE Nova Gorica.
gnz-86896
Petauer Jože, Na Zelenici 8, Celje,
potni list, št. BA 211601. gnb-86945
Petrič Miroslav, Razgledna ulica 46,
Radlje ob Dravi, potni list, št.
P00078353. gnq-86730
Petrovič Goran, Rusjanov trg 3, Ljubljana, potni list, št. BA 799063, izdala UE
Ljubljana. gnf-86766
Plaz Maja, Vodovodna 1/b, Rakek,
potni list, št. BA 534689. gnx-86723
Plevnik Viljem, Sela 18, Podčetrtek,
potni list, št. BA 526703, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-86937
Pokorn Miran, Cesta talcev 20, Škofja
Loka, potni list, št. AA 379852. gns-87153
Popović Vladimir, Ul. Hermana Potočnika 35, Ljubljana, potni list, št. BA
590153. gnf-87024
Radić Beti, Kavčičeva 5, Maribor, potni list, št. BA 893149. gnt-86727
Radobuljac Maja, Jenkova ulica 15,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 141416, izdala UE Koper. gnv-87100
Rekić Elvis, Medenska cesta 26/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 736033, izdala UE Ljubljana. gnn-86658
Rihtaršič Matjaž, Partizanska 41, Škofja Loka, potni list, št. P0000323.
gnx-86798
Robič Nadja, Na trati 7, Gozd Martuljek, potni list, št. BA 368772.
gng-87165
Rogan Željko, Sotina 67, Rogašovci,
potni list, št. BA 734699, izdala UE Murska Sobota. gnq-86680
Sajko Daniel, Marčičeva 2, Maribor,
potni list, št. AA 612473. gnl-86635
Savnik Davorin Marijo, Pod hrasti 34,
Ljubljana, potni list, št. AA 461604, izdala
UE Ljubljana. gne-87042
Sebastijanović Jovan, Trg Rivoli 3, Kranj,
potni list, št. CA 15952. gnm-87034
Selvet Rama, Clevelandska cesta 29,
Ljubljana, potni list, št. BA 888012, izdala UE Ljubljana. gnz-86846
Sep Aleksander, Clevelandska 23,
Ljubljana, potni list, št. P00014843.
gni-87213
Skok Tina, Grgar 44/b, Grgar, maloobmejno prepustnico, št. AI 150213, izdala UE Nova Gorica. gnv-87150
Slijepčević Silva, Preglov trg 1, Ljubljana, potni list, št. BA 135943, izdala UE
Ljubljana. gnz-86771
Smrekar Maja, Veliki Obrež 62, Dobova, potni list, št. BA 822197, izdala UE
Brežice. gnd-86868
Starman Miroslav, Apače 149, Apače,
potni list, št. BA 969965, izdala UE Gornja Radgona. gnb-86895
Stojnić Saša, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 999536, izdala UE Ljubljana. gnb-87045
Struna Petra, Trg prekomorskih brigad
11, Ljubljana, potni list, št. BA 771978,
izdala UE Ljubljana. gnt-86802
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Šišmanović Dragan, Miklošičeva ulica
1, Celje, potni list, št. AA 946076.
gnj-87162
Šišmanović Gordana, Trubarjeva ulica
42, Celje, potni list, št. BA 292114.
gni-87163
Škripač Marija, Gorišnica 84, Gorišnica, potni list, št. BA 91936. gnt-86927
Šorli Stojan, Kneža 43, Most na Soči,
potni list, št. AA 848657. gnx-86648
Tomić Zora, Gregorčičeva 13, Ljubljana, potni list, št. AA 452017, izdala UE
Ljubljana. gni-86988
Trtnik Majda, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, potni list, št. AA 226135, izdala
UE Ljubljana. gnv-87225
Vadnjal Teo, Bernetičeva ulica 4, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
912961. gnr-86904
Verčkovnik Jernej, Maistrova 7, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 697968,
izdala UE Slovenj Gradec. gnu-86776
Vidmar Gregor, Predjamska 7, Ljubljana, potni list, št. P00410432. gnq-86880
Vindišar Damjan, Pot na Polane 9, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
195252. gng-86890
Vindišar Gašper, Novo Polje, Cesta
III/3b, Ljubljana-Polje, potni list, št.
P00095226. gno-86907
Vojinović Ljubica, Cesta 19. oktobra
49, Stari trg pri Ložu, potni list, št. AA
593023, izdala UE Ljubljana. gnu-86926
Vončina Mihael, Pod brezami 3, Spodnja Idrija, potni list, št. BA 727800.
gnq-86855
Vrbnjak Miran, Šmartno ob Paki 69,
Šmartno ob Paki, potni list, št. AA
257803. gnu-87151
Zidarič Nika, Naveršnikova 32, Maribor, potni list, št. BA 945122. gne-86717
Zimic Andrej, Bevkova 10, Deskle, potni list, št. BA 993698, izdala UE Nova
Gorica. gnw-86774
Žavbi Matjaž, Groharjeva 4, Kamnik,
potni list, št. BA 809594, izdala UE Kamnik. gnh-86764

Osebne izkaznice
Alič Dušan, Klemenova 27, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 346970.
gnw-86699
Atelšek Žarko, Mariborska cesta 13,
Mežica, osebno izkaznico, št. 375945.
gns-86778
Balič Darja, Gradnikove brigade 59,
Nova
Gorica,
osebno
izkaznico,
št. 183006. gnz-86646
Baloh Zlatka, Most na Soči 9, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 138545.
gnw-87174
Balon Vladimir, Martinova ulica 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467531.
gnb-86670
Benko Janez, Prosečka vas 41, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 254499.
gnl-87010
Bergles Jožefa, Ter 14/a, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 33857.
gnj-86637
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Bergoč Milena, Celovška 106, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 757898.
gno-86957
Bervar Ana, Svibno 26, Radeče, osebno izkaznico, št. 102913. gnk-86936
Bevc Janja, Vir, Zoisova 24, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 672012.
gnq-87030
Bezovšek Branka, Poreber 16/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 398268.
gnd-86718
Bolčević Klementina, Moškanjci 46/a,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 951782.
gnk-86886
Borštnar Ana, Gameljska 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 5261. gnk-87086
Boštjančič Bojan, Jelšane 83, Jelšane, osebno izkaznico, št. 136646.
gnl-86985
Bračko Zlatko, Gradiška 325, Pesnica
pri
Mariboru,
osebno
izkaznico,
št. 652773. m-471
Brilej Franc, Log 12, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 83434. gnn-86983
Brožič Špela, 7. maja 14, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 911247.
gnr-87029
Butolo Anton, Sejmarska 6, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št. 1124229.
gnf-87091
Ciglar Marta, Dornava 117, Dornava,
osebno
izkaznico,
št. 1127800.
gns-86903
Cjuha Ivanka, Slape 153, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 833654.
gny-87222
Černič Marija, Britof 220/b, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 701182.
gnu-86701
Čretnik Jurij, Šmartno 30, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 29889.
gno-86857
Debevec Andrej, Cesta na Log 30, Notranje
Gorice,
osebno
izkaznico,
št. 152708. gnj-87212
Deržek Nina, Trubarjeva 55/h, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 438170.
gni-86913
Deželak Marko, Ljubljanska 30, Celje,
osebno
izkaznico,
št. 977010.
gnm-87159
Dominko Baloh Jasna, Lovska 76, Maribor, osebno izkaznico, št. 222718.
gnr-86779
Drevenšek Tejo, Kamniška graba 141,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 1108828.
gnr-87154
Džurdžević Radoslav, Črmošnjice
25/a,
Semič,
osebno
izkaznico,
št. 650006. gnr-87004
Erhatič Ana, Kebetova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 447176.
gnr-86879
Erjavc Nina, Dominkuševa 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 703252.
gnh-87089
Fortuna Vera, Zagradec 41, Horjul,
osebno izkaznico, št. 51277. gnb-86695
Frank Ana, Župečja vas 1/a, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 632089. gnr-86654
Geiser Milenka, Matije Tomca 1, Domžale, osebno izkaznico, št. 627053.
gnm-86809

Goličnik Fanika, Rojčeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 511121.
gnd-86643
Gorjup Ivan, Senožeti 40, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št. 352105.
gnc-86869
Gorski Matej, Železnikova 18, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 339004.
gnr-86929
Gregorič Martin, Soška 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 874596.
gni-86713
Grgič Marcel, Zajčeva cesta 5, Komenda, osebno izkaznico, št. 778762.
gnk-87215
Gumzej Vanda, Dolenjska cesta 45/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 101237.
gni-86663
Habjan Janez, Rodičeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1210018.
gnc-86719
Helbl Vili, Prvomajska 7, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 889852.
gnp-86931
Hodžić Nijaz, Selanov trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 330817.
gnz-87071
Horvat Vjeko, Serdica 116/a, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 278627.
gnp-86781
Hosta Damjan, Hribi 26, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št. 261366.
gng-86990
Hribar Boštjan, Češnjice v Tuhinju 1/d,
Laze v Tuhinju, osebno izkaznico,
št. 52638. gnl-87135
Hrovat Jože, Vrstna ulica 49, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 351408.
gne-86992
Ibrahimović Nefiza, Prežljeva 6, Jesenice, osebno izkaznico, št. 295436.
gnm-86634
Jaćimović Nina, Gregorčičeva 9, Domžale, osebno izkaznico, št. 590890.
gnx-86873
Jamaković Amir, Bilečanska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 180706.
gnf-86641
Janškovec Marija, Rožna dolina, Cesta VIII/2a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 424714. gnn-87133
Jarc Slavko, Vajgen 6/a, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 840884. m-483
Jenko Marko, Mavčiče 5/a, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št. 380792.
gnd-86793
Jesenko Vladimir, Bačne 4, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 17565.
gnd-87143
Jurač Ljudmila, Koroški selovec 21,
Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št. 882131. gnm-87009
Jurenec Marijan, Prečna ulica 1, Radomlje, osebno izkaznico, št. 311117.
gnh-86639
Kampuš Jože, Vodenovo 2, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 131050.
gnc-86819
Karnel Hana, Partizanska 21, Kanal,
osebno
izkaznico,
št. 236586.
gnw-86649
Kastelic Albin, Kompolje 64, Videm-Dobrepolje,
osebno
izkaznico,
št. 692177. gnk-86811
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Kavčič Robert, Kidričevo naselje 1, Radenci, osebno izkaznico, št. 297741.
gnt-86652
Kirič Jožef, Pavlovci 10, Ormož, osebno izkaznico, št. 739643. gnt-87027
Končina Marjetka, Gabrje 62, Dobrova, osebno izkaznico, št. 941533.
gnq-86930
Koprivec Pavel, Bilečanska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 855013.
gnh-87139
Kostanjevec Jože, Pohorska cesta 27,
Hoče, osebno izkaznico, št. 274761.
gns-86782
Kozamernik Jan, Podpeška cesta 201,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 448069. gns-86878
Kranjec Ivan, Tbilisijska 64, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 133432.
gnr-87129
Krejač Vinko, Machova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 326387.
gnm-86909
Kumer Ana, Mariborska 105, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 179204.
gng-86790
Kuzmič Aleksander, Prušnikova 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 226741.
gnf-86916
Ladika Ljubica, Bočka 10, Metlika,
osebno
izkaznico,
št. 856607.
gnr-86704
Lah Pavlina, Plitvica 21, Apače, osebno izkaznico, št. 1063383. gnj-86662
Lasič Dušan, Tureli 42, Renče, osebno izkaznico, št. 1113934. gnu-86901
Lavbič Marija, Šentjanž nad Štorami
20/a,
Štore,
osebno
izkaznico,
št. 564961. gnc-86644
Lenič Barbara, Verovškova 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 229347.
gnu-87176
Leventić Damir, Gradišče 18/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 298926.
gny-86697
Levičar Kristjan, Raka 101, Raka,
osebno
izkaznico,
št. 237720.
gne-87092
Lipovec Tamara, Trg Prešernove brigade 10, Kranj, osebno izkaznico,
št. 284946. gnl-87185
Ljubič Miroslava, Vrtna 2, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št. 845156.
gnq-86905
Lončar Jože, Mrzla planina 6, Zabukovje, osebno izkaznico, št. 818696.
gns-87028
Longar Marija, Stranska vas 65, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 621166.
gny-86647
Lorger Ivan, Bratov Učakar 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 360516.
gne-87142
Majcen Natalija, Osojnikova cesta 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 330011.
gny-87147
Marcijuš Marija, Pri opekarni 36, Maribor, osebno izkaznico, št. 477119.
gnc-87169
Marciuš Matilda, Levec 33, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št. 498545.
gnk-87011
Markič Klavdija, XXX. divizije 5/b, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 838905.
gnb-86645
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Marolt Anton, Za žago 1, Bled, osebno
izkaznico, št. 13332. gnx-87148
Martinesič Blaž, Mrakova 52, Idrija,
osebno
izkaznico,
št. 809975.
gnd-86943
Mastnak Anita, Bukovžlak 92, Teharje,
osebno
izkaznico,
št. 887490.
gnn-86733
Mastnak Vesna, Bukovžlak 92, Teharje, osebno izkaznico, št. 495394.
gno-86732
Meško Franc, Ulica Borisa Kraigherja
18,
Kidričevo,
osebno
izkaznico,
št. 910260. gno-86657
Miklavec Albert, Povir 44, Sežana,
osebno
izkaznico,
št. 673776.
gnb-86995
Mohorič Izidor, Ljubljanska 3, Kočevje, osebno izkaznico, št. 229688.
gni-87138
Mugerle Rozalija, Bakovska 5, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 612093.
gnu-86651
Nikolić Dragica, Kumrovška 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 321657.
gnm-86659
Nolimal Anton, Laze pri Dolskem 2/a,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 314898. gno-86807
Novak Mojca, Vojsko 15, Vodice,
osebno
izkaznico,
št. 222890.
gnx-87173
Olenik Mihaela, Predloka 26, Črni Kal,
osebno izkaznico, št. 49652. gni-86888
Panjan Katja, Mali Nerajec 2, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 998073.
gnq-86705
Pantelić Ksenija, Trubarjeva 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 937469.
gns-86803
Pavlin Srečo, Grintovška 11, Kranj,
osebno
izkaznico,
št. 943369.
gni-86638
Perko Sebastjan, Ulica Ane Galetove
4,
Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št. 902983. gnf-86891
Pesek Aleš, Prešernova 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št. 309743.
gnt-86702
Petrič Vilibald, Zgornja Brežnica 6, Laporje, osebno izkaznico, št. 726892.
gnl-86910
Petrina Brigita, Vir, Sončna ulica 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 406408.
gnv-86925
Pintarić Dragutin, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, osebno izkaznico, št. 412789.
gnv-86600
Pipan Anže, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1024743.
gnr-86804
Pirih Matija, Podbrdo 54/a, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št. 204860.
gnv-86775
Podgorelec Baudek Jurija, Kržičeva 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 369173.
gnw-86799
Potočnik Anton, Pot na Gornje polje
10,
Dobrova,
osebno
izkaznico,
št. 672258. gnu-86976
Praprotnik Marjeta, Pod topoli 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448206.
gnt-87202

Pugelj Nataša, Klemenova ulica 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188938.
gns-87003
Razinger Peter, Moste 17/c, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1142405.
gnj-87187
Rebernak Milena, Kolmanova 45, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 4868.
gns-86628
Regally Alenka, Cesta v Zgornji log 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 135123.
gnn-86683
Rehar Edvard, Škapinova ulica 13, Celje, osebno izkaznico, št. 285743.
gnv-86725
Resinovič Franc, Ostrovica 9, Vremski
Britof, osebno izkaznico, št. 1001766.
gnc-86694
Rjavec Matej, Primorska ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 815022.
gnt-87102
Romih Dušan, Dolenjska cesta 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 571815.
gng-87140
Rozman Roman, Loška cesta 40, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 128093. gnp-87206
Rupnik Stanko, Skopo 10, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št. 112818.
gnp-86681
Rustja Ana, Platiševa ulica 23, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 52029. gny-86997
Rustja Bruna, Zalog 3, Deskle, osebno izkaznico, št. 506862. gnj-86887
Satler Matej, Koželjskega ulica 5, Velenje, osebno izkaznico, št. 365021.
gnb-86795
Savnik Davorin Marijo, Pod hrasti 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255521.
gnn-87233
Schoenhuber Silke, Plavje 67, Škofije, osebno izkaznico, št. 976474.
gns-87103
Skarza Žerovnik Marija, Trnovska 8,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 1079243. gnx-86923
Skok Tina, Grgar 44/b, Grgar, osebno
izkaznico, št. 214679. gnw-87149
Slanič Erna, Cesta zmage 92, Maribor, osebno izkaznico, št. 491330.
gnw-86999
Smolnikar Tomislav, Molkova pot 21,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 618401.
gnb-87145
Srnec Dejan, Ul. A. Tovornika 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 345796.
gnh-86914
Stolnik Zorica, Bučečovci 51, Križevci
pri
Ljutomeru,
osebno
izkaznico,
št. 982449. gnv-86650
Strniša Jože, Dolenjska cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 577694.
gns-87128
Strojin Olga, Cankarjeva 20, Tržič,
osebno
izkaznico,
št. 1115936.
gnc-86919
Svetina Anica Olga, Cesta Alojza Travna 20, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 1065753. gnf-86791
Svetina Vincenc, Cesta Alojza Travna
20,
Jesenice,
osebno
izkaznico,
št. 1065762. gne-86792
Šakanović Radmila, Jakčeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 640662.
gnq-86980
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Šauperl Maks, Cesta notranjskega
odreda 41, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 705497. gnf-87016
Škedelj Viktor, Jerančičeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 915169.
gnf-87041
Škerl Janez, Gabrščkova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 363433.
gnn-87208
Šoštarec Josip, Sela pri Dobovi 99,
Dobova, osebno izkaznico, št. 590051.
gnn-87033
Šprinzar Štefan, Velike Malence 15,
Krška vas, osebno izkaznico, št. 731226.
gnj-86666
Štepec Primož, Medvedjek 11, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 1086087.
gnh-86889
Štukelj Darko, Glavna cesta 52, Mirna,
osebno
izkaznico,
št. 846022.
gnr-87058
Štukl Uroš, Na Poljanah 1, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1079219.
gnk-87036
Šuklje Anastazija, Ul. Ivana Roba 18,
Novo
mesto,
osebno
izkaznico,
št. 510072. gnc-86769
Šuštar Viktorija, Medno 9/c, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 838.
gnr-87229
Tišler Samo, Drolčevo naselje 39,
Kranj, osebno izkaznico, št. 5220.
gnr-86729
Tomanič Sebastjan, Lovrenc na Dravskem polju 23/c, Lovrenc na Dravskem
polju, osebno izkaznico, št. 913130.
gnx-86773
Tomažič Tina, Naveršnikova ulica
22/a, Maribor, osebno izkaznico,
št. 173150. gnz-86946
Tomažič Veronika, Visoko 47, Visoko,
osebno
izkaznico,
št. 920674.
gnw-87224
Tomić Zora, Gregorčičeva 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 599097.
gnh-86989
Tovornik Filip, Laška vas 15, Laško,
osebno izkaznico, št. 65154. gno-87032
Tovornik Martina, Laška vas 15, Laško, osebno izkaznico, št. 937572.
gnz-86996
Valenčak Borut, Partizanska cesta 36,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 28307.
gnj-86787
Vehovar Slavko Alojz, Pristava 15, Pristava pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 155905. gns-86678
Vidojković Jožica, Stantetova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 971694.
gnp-87181
Vodišek Ksenija, Turno 2, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 955280.
gnk-86736
Vozel Boštjan, Trg svobode 35/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 663215.
gnj-87037
Vozlič Alenka, Dolga lesa 1, Ormož,
osebno
izkaznico,
št. 361249.
gne-86892
Wiedl Jožica, Šercerjeva 13, Velenje,
osebno
izkaznico,
št. 313458.
gni-87038
Zaman Sonja, Molekova ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 224352.
gnk-86686
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Zec Zlatko, Ul. bratov Učakar 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 223319.
gnt-86902
Zlatar Julijana, Na klancu 8, Muta,
osebno
izkaznico,
št. 651730.
gng-86915
Zuber Biljana, Maistrova 4, Brežice,
osebno
izkaznico,
št. 808849.
gnc-86669
Zucchiati Jožef, Pokljukarjeva 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109787.
gng-86715
Zupančič Eva Anita, Majaronova 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 20310.
gnc-86744
Zvonar Svit, CMD 10, Ptuj, osebno izkaznico, št. 824465. gns-86653
Žagar Anton, Nanoška 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 760065.
gnu-86676
Žemva Marija, Mevkuž 25, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 868563.
gnd-86893
Žibert Jerica, Pot na brod 3, Radeče,
osebno
izkaznico,
št. 483051.
gny-87097
Žmavc Boštjan, Letonjeva 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 77819. gnb-87095
Žnidarčič Mateja, Ul. talcev 10, Deskle, osebno izkaznico, št. 897098.
gnc-86894
Žuran Ivana, Markovci 40/a, Markovci, osebno izkaznico, št. 794818.
gnn-87008

Vozniška dovoljenja
Abraham Drago, Peskovci 38, Šalovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 23458.
gnw-86749
Arnež Vid, Ul. 4. okt. 3, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1514791, reg. št. 34928.
gnk-87111
Babnik Sonja, Tomačevo 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971378, reg. št. 184532, izdala UE Ljubljana. gnv-87200
Balič Darja, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30654, izdala UE Nova Gorica.
gnh-86614
Baraga Miran, Partizanska cesta 10/a,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1156583, reg. št. 1079, izdala UE Cerknica. gnf-86816
Bec Apolonija, Koroška c. 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 83725, reg. št. 60339. gno-86682
Belak Jože, Teslova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
368575, reg. št. 63930, izdala UE Maribor. gnt-87152
Bergles Jožefa, Ter 14/a, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6204, izdala UE Mozirje.
gnk-86636
Bevec Tadeja, Slape 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971813, reg. št. 143289, izdala UE Ljubljana. gnq-87080

Bider Denis, Dobletina 37, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10233,
izdala UE Mozirje. gnw-87099
Bole Primož, Kopališka 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7907. gng-86740
Borišek Davorka, Srednja vas 77, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170137, reg. št. 27012, izdala UE Kranj.
gnc-86844
Bračko Zlatko, Gradiška 325, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 165858, reg. št. 69115, izdala UE Pesnica. m-470
Brentin Simon, Podmilščakova ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1193436, reg. št. 156510,
izdala UE Ljubljana. gnj-86837
Bricelj Robert, Ul. Andreja Vavkna 31,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 971330, reg.
št. 180327,
izdala
UE
Ljubljana.
gng-86965
Brilej Franc, Log 12, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7789, izdala UE Hrastnik. gnm-86984
Brišnik Viktor, Veliki vrh 31/a, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 1532641, reg. št. 3743,
izdala UE Velenje. gnx-86948
Brumnik Anton, Gorče 20/c, Libeliče,
vozniško
dovoljenje,
št. 6339.
gnv-87000
Brun Aleš, Titova 41, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1022256.
gnw-86624
Bučar Silvo, Loka 5, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25503,
izdala UE Novo mesto. gnd-87118
Bulajič Spasoje, Sončna pot 14, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283104, reg. št. 24776, izdala UE Velenje. gnk-87186
Cene Ivan, Krpanova 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001048195,
reg.
št. 24985.
gnm-87184
Cimermančič Dejan, Ob težki vodi 82,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30131, izdala UE Novo mesto.
gnv-86625
Ciuha Černila Urška, Gomilšakova 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 182284,
izdala
UE
Ljubljana.
gnp-86956
Ciuha Marko, Gregorčičeva 18, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1387042, reg. št. 28805, izdala UE
Domžale. gnn-86708
Čataković Ramiza, Podbrdo 49, Podbrdo, vozniško dovoljenje, št. S 220197,
izdala UE Tolmin. gny-86972
Čater Vladimir, Migojnice 129, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1170913, izdala UE Žalec. gnn-86933
Černoga Anja, Razged 42, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 12199. gnl-86835
Čmak Tanja, Polzela 46, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1082009,
izdala UE Žalec. gnb-87170
Ćućuz Bernard, Prušnikova 2, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 3021998, reg. št. 222730, izdala
UE Ljubljana. gnl-86710
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Damjan Nataša, Podljubelj 83, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1321872, reg. št. 10201, izdala UE Tržič. gnp-86831
Dobravec Jurij, Rečiška 1/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
820793, reg. št. 16771. gnt-86627
Dolinar Marija, Dol. Brdo 3, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19129, izdala UE Škofja Loka.
gny-86872
Dominc Hinko, Lancova vas 83/a, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 55047, izdala UE Maribor.
gnh-86839
Dominko Baloh Jasna, Lovska 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 334223, reg. št. 11650, izdala UE Maribor. gnq-86780
Drnovšek Matjaž, Knezdol 42, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 11175, izdala UE Trbovlje. gny-86622
Drobnjak Vladimir, Podbrežna 6, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 30189. gnk-86836
Drofenik Urška, Rožna ulica 9, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16568, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-86721
Duga Enver, Kovinarska 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1019344. gnc-86944
Džinič Uzeir, Lokve 51, Trnovo pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 37753, izdala UE Nova Gorica.
gnz-87046
Đaković Snežana, Pintarjeva 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917747, reg. št. 104278, izdala UE Maribor. gnp-87031
Eržen Gabrijela, Zoletova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 814425, reg. št. 78748, izdala UE
Ljubljana. gno-87157
Feher Dragica, Kobilje 78, Kobilje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10204,
izdala
UE
Lendava.
gny-86672
Ferko Drago, Medvedova ulica 15,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12795,
izdala
UE
Postojna.
gnm-87084
Fortuna Vera, Zaklanec 41, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 516244,
reg. št. 108284, izdala UE Ljubljana.
gnk-86661
Fristofić Željko, Grabe 2, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5186, izdala UE Ormož.
gnx-86973
Funda Cerić Sabina, Zgornji Duplek
63/d, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 441124, reg.
št. 86733. gny-86626
Geiser Milenka, Matije Tomca 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675581, reg. št. 23043, izdala UE Domžale. gnl-86810
Godec Klementina, Vešenik 45, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12833. gng-87090
Godec Petra, Krčevina pri Vulbergu
36/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 40096, izdala UE Ptuj.
gnn-86958
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Grablovec Jure, Šentvid pri Stični 1,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. S 1483250, reg. št. 21085,
izdala UE Grosuplje. gnb-86745
Grgič Marcel, Zajčeva cesta 5, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1466250, izdala UE Kamnik. gnf-87216
Grmek Peter, Mačkovci 38, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1347911, reg. št. 34557, izdala UE
Domžale. gny-86847
Grum Majda, Plešivica pri Žalni 9, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 315034, reg. št. 11417, izdala UE Grosuplje. gnx-87198
Habjan Janez, Rodičeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 445360, reg. št. 31906, izdala UE
Ljubljana. gnq-87205
Hiti Simona, Groharjeva ulica 14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23323, izdala UE Kamnik. gnq-87130
Hodžić Husein, Tovarniška cesta 2/c,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1396034, reg. št. 16232, izdala UE Ajdovščina. gnv-86900
Hodžić Vahidin, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1567409, reg. št. 242169, izdala
UE Ljubljana. gnt-86977
Horvat Bogomir, Vrazova 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
493517, reg. št. 48962, izdala UE Maribor. gnv-87025
Horvat Stanko, Lendavska 23/b, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
št. 20692. gnp-86631
Hozjan Marijan, Velika Polana 161, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6668, izdala UE Lendava.
gny-86947
Hribar Boštjan, Češnjice v Tuhinju 1/d,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 23487, izdala UE Kamnik.
gnk-87136
Hribar Irena, Ul. Anke Salmičeve 22,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, reg. št. 15028. gnd-86918
Hrovat Jože, Vrstna ulica 49, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1105323, reg. št. 7569, izdala UE
Ljubljana. gnf-86991
Huseinović Alen, Sp. Besnica, Trata 4,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1514734, reg. št. 54649, izdala UE Kranj. gng-86840
Ilić Vladimir, Ul. I tankovske brigade 2,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17218, izdala UE Sežana. gnl-86960
Imširović Aldrijana, Kamnogoriška cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1489701, reg. št. 244668,
izdala UE Ljubljana. gnz-87221
Isa Emanuel, Bezjakova 19, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917355, reg. št. 104032, izdala UE Maribor. gnq-87005
Jost Rudolf, Kajuhova ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1525885, reg. št. 49112, izdala UE
Ljubljana. gnt-87177
Juršič Tomaž, Stantetova 20, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946208, reg. št. 24337, izdala UE Velenje. gnn-87158

Kangler Kornelia, Kajuhova 60/a, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16941, izdala UE Slovenska Bistrica. gnz-86746
Kastelic Albin, Kompole 64, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1227006, reg. št. 20467, izdala UE Grosuplje. gnc-87069
Kastelic Milena, Šentvid pri Stični 17,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 315059, reg. št. 15706,
izdala UE Grosuplje. gnf-86866
Kaučič Franc, Zg. Konjišče 5, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14924,
izdala UE Gornja Radgona. gni-86838
Kavaš Matilda, Lunačkova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3051995, reg. št. 86055, izdala UE
Ljubljana. gnp-86856
Kirič Jože, Pavlovci 10, Ormož, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH,
št. 11512, izdala UE Ormož. gnn-86858
Kitak Simona, Cesta Kozjanskega
odreda 4, Štore, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42815. gng-86690
Knafelc Jana, Jurišče 65, Pivka, vozniško dovoljenje, št. 14095, izdala UE Postojna. gnb-86620
Kolšek Tatjana, Založe 76, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
001058353,
izdala
UE
Žalec.
gnu-86726
Komac Slavica, Bevkova ulica 24, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 593308,
izdala UE Tolmin. gnq-86755
Končina Marjetka, Gabrje 62, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1526334, reg. št. 248261, izdala UE
Ljubljana. gns-86928
Koren Franc, Bukovec 23, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 3375, izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-87116
Korimšek Stanislav, Farčnikova kolonija 74, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1056633, izdala UE
Zagorje. gnm-86934
Kosi Igor, Gubčeva 15/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5342, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnl-87035
Kostić Božidar, Ul. 5. prekomorske brigade 21, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10239, izdala UE Ptuj.
gnq-86955
Košmerlj Zvonka, Karlovška cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769935, reg. št. 198092, izdala UE
Ljubljana. gny-86722
Krajnc Dejan, Holcerjeva 32, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1631822, reg.
št. 123373,
izdala
UE
Maribor.
gne-86942
Krampf Tomič Sandra, Gorkijeva 10,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 437, izdala UE Izola.
gnm-86759
Krejič Marinka, Šlandrov trg 37/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1018916, izdala UE Žalec. gnv-86700
Kresal Gregor, Bogatajeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343598, reg. št. 148116, izdala
UE Ljubljana. gne-87192
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Kristl Marinič Zdenka, Prelog, Krožna
pot 18, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 555117, reg. št. 13860,
izdala UE Domžale. gny-87022
Kulavzović Muhamed, Ljubljanska cesta 59, Grosuplje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1462312, reg. št. 22811,
izdala UE Grosuplje. gnk-86711
Kutoš Tomaž, Bodonci 145, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38871.
gni-86963
Kuzmič Tanja, Nuskova 17, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 36031.
gnj-86962
Kužner Miha, Kampel 1/c, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 43906. gnq-86630
Leban Bogomir, Cankarjeva 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 32340, izdala UE Nova Gorica.
gnw-86849
Lešnik Janez, Gačnik 7, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 315607, izdala UE Pesnica. m-479
Leventić Damir, Gradišče 18/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14014, izdala UE Vrhnika. gnx-86698
Lisjak Matej, Saksid 7, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36617, izdala UE Nova Gorica.
gnv-86750
Lukan Tina, Vrbnje 55, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 392900,
reg. št. 17708, izdala UE Radovljica.
gnd-86618
Luskar Martin, Podpeč pri Šentvidu 3,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnp-86706
Luzar Silvo, Dragomer, Dragomerška
cesta 60/a, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 118051, izdala UE Ljubljana. gnv-86875
Majhen Andrejka, Počehovska 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 915955, reg. št. 88893, izdala UE Maribor. gnn-86833
Mandeljc Žarko, Jelovška cesta 23,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
120145, reg. št. 25316. gnq-87105
Marić Sreta, Štihova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370000, reg. št. 189758, izdala UE
Ljubljana. gnt-86877
Mastnak Vesna, Bukovžlak 92, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
01484151, reg. št. 48504. gnp-86731
Mencin Rozalija, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4804, izdala UE Nova Gorica.
gne-86617
Merljak Tomi, Pod gričem 9, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37449. gnk-86611
Mežik Jože, Rateče 126, Rateče-Planica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 385414,
izdala
UE
Jesenice.
gnx-86623
Nardin Marino, Prisojna pot 4, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 55, izdala UE Izola.
gnl-86864
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Natlačen Martin, Tlaka 6, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 3208, izdala UE Mozirje. gnp-87156
Naveršnik Rafael, Zg. Dolič 45, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6947, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-87107
Nemec Aleš, Vrtojba, Čuklje 52, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 19670, izdala UE Nova
Gorica. gnm-87109
Nolimal Anton, Laze pri Dolskem 2/a,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 147339, reg. št. 12293,
izdala UE Ljubljana. gnn-86808
Novak Mojca, Vojsko 15, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551322, reg. št. 171994, izdala UE
Ljubljana. gny-87172
Novinšek Petrovčič Tanja, Grilcev grič
19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9355, izdala UE Vrhnika.
gnc-87144
Ognjanović Divna, Ulica pariške komune 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 842916, reg. št. 38110.
gni-86813
Olenik Mihaela, Predloka 26, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27981.
gnj-86862
Omahen Majda, Taborska cesta 39,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 256055, reg. št. 983, izdala UE Grosuplje. gnk-87211
Pahor Aleš, Lendavske gorice 612,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A – 125, BGH, reg. št. 14957, izdala
UE Lendava. gne-86692
Pavlovič Marjeta, Topolc 12/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6715. gnf-87166
Pečar Cvetka, Spuhlja 133/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27965,
izdala UE Ptuj. gnl-86860
Peršin Anka, Cesta v Zgornji log 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688244, reg. št. 49324, izdala UE
Ljubljana. gnd-87218
Petrič Miroslav, Razgledna ulica 46,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 8515, izdala UE Radlje ob Dravi. gnm-86734
Pintarić Dragutin, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1354058, reg. št. 34767, izdala UE
Domžale. gnw-86599
Pipan Anže, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1455939, reg. št. 243639, izdala UE
Ljubljana. gnq-86805
Pirih Matija, Podbrdo 54/a, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 001380445,
izdala UE Tolmin. gnc-86619
Pirjevec Anja, Prvačina 187, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 46854, izdala UE Nova Gorica.
gnp-87106
Plavčak Vladimir Peter, Koroška 71,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 798179, reg. št. 47553. gni-86688
Plemenitaš Breda, Dekani 58/a, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 4406, izdala UE Koper. gnx-87123

Podlesnik Jože, Morje 162, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
908794, reg. št. 80484. gnd-86818
Podlipnik Martina, Staretova ulica 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 485766, reg. št. 18410, izdala UE
Domžale. gnk-86761
Pogačar Marko, Hruševska cesta
90/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1165548, reg. št. 218366, izdala UE Ljubljana. gnj-86987
Poglajen Rado, Gradiške laze 28,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S 3475, izdala UE Litija.
gnk-86961
Popović Vladimir, Ul. Hermana Potočnika 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1024987, reg.
št. 157089,
izdala
UE
Ljubljana.
gnx-87023
Predanič Veronika, Razlagova 1, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6112, izdala UE Brežice. gno-86832
Premrl Franc, Plešivica 1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3531,
izdala UE Sežana. gnv-86829
Pretner Ferdinand, Soča 20/d, Soča,
vozniško dovoljenje, št. S 000793582,
izdala UE Tolmin. gnb-86845
Pugelj Nataša, Klemenova ulica 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328700, reg. št. 210004, izdala
UE Ljubljana. gnt-87002
Radić Aleksander, Prijateljev trg 1, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5295, izdala UE Ribnica. gnu-87201
Rajh Sonja, Vučja vas 10, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
350185, reg. št. 1086, izdala UE Ljutomer. gng-86865
Raosavac Sašo, Kardeljev trg 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 744800, reg. št. 20988, izdala UE Velenje. gns-86703
Razgoršek Janko, Betnavska 43, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1492486, reg. št. 47361. gno-86632
Razinger Peter, Moste 17/c, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267374,
izdala
UE
Jesenice.
gnh-87189
Rebernik Majda, Kočna 12/b, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 795352. gnr-86633
Regally Alenka, Cesta v Zgornji log 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 685914, reg. št. 42089, izdala UE
Ljubljana. gnm-86684
Resinović Franc, Ostrovica 9, Vremski
Britof, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 2100, izdala UE Sežana.
gnj-86612
Rjavec Matej, Primorska ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1373558, reg. št. 192432, izdala UE
Ljubljana. gnu-87101
Robič Jože, Jakopičeva ulica 13, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20493, izdala UE Kamnik. gnd-86843
Rojšek Nevenka, Novo naselje 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 134560, reg. št. 119071, izdala UE
Ljubljana. gnq-87230
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Rok Miha, Gortanova 20, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45022, izdala UE Nova Gorica.
gnp-86806
Rozman Gregor, Čemšenik 31/a,
Čemšenik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1392797, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnl-86935
Rožman Jasmina, Apostolova 2, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560254, reg. št. 112671, izdala UE Maribor. gnf-86941
Selič Stanislava, Ulica II. bataljona
16/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5411, izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-87191
Sever Nevenka, Ljubljanska cesta 18,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1182905, reg. št. 16937, izdala UE Grosuplje. gnu-87226
Skok Tina, Grgar 44/b, Grgar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38912,
izdala UE Nova Gorica. gnj-86737
Sluga Vojko, Podlože 27/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 18262, izdala UE Ptuj.
gnh-86739
Srebrenko Bogdan, Polanškova ulica
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1297238, reg. št. 213631,
izdala UE Ljubljana. gnm-86784
Stele Miha, Pobegovo naselje 16, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41086. gny-87122
Strnad Tomaž, Podgora 8, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1238580, reg. št. 20656, izdala UE
Grosuplje. gnz-87146
Strniša Jože, Dolenjska cesta 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1095895, reg. št. 45277, izdala UE
Ljubljana. gni-87088
Strupeh Antonija, Krmelj 28/a, Krmelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 973. gnz-86921
Šauperl Maks, Cesta notranjskega
odreda 41, Stari trg pri Ložu, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 233862,
reg. št. 749, izdala UE Cerknica.
gne-87017
Šavora Goran, Staneta Rozmana 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1288377, reg. št. 50309, izdala UE
Kranj. gnl-86760
Šebjanič Milan, Zabreznica 18, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 605397, izdala UE Jesenice.
gnt-86752
Šergan Petra, Jesenova ravan 5, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9253, izdala UE Laško.
gng-86940
Škerl Janez, Gabrščkova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193776, reg. št. 220387, izdala
UE Ljubljana. gno-87207
Šnajder Drago, Mahovci 9, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8263,
izdala UE Gornja Radgona. gnm-86859
Španič Stojan, Ulica 1. maja 18, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10189. gns-86828
Šprinzar Štefan, Velike Malence 15,
Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17655, izdala UE Brežice. gnz-86671
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Štiglic Tisa, Horjulska cesta 137, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1010218, reg. št. 205059, izdala UE
Ljubljana. gne-86767
Štumpf Bogomir, Muretinci 37/a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 12059, izdala UE Ptuj. gni-86863
Šuklje Anastazija, Ul. Ivana Roba 18,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16223. gns-86753
Šuštar Darjan, Dragatuš 12/a, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10777,
izdala
UE
Črnomelj.
gnb-86920
Šuštar Darjan, Dragatuš 12/a, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10777,
izdala
UE
Črnomelj.
gnd-87193
Tomšič Vojko, Prešernova 38, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000361801. gnf-86841
Topolovec Anastazija, Ormoška cesta
79, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 30509, izdala UE Ptuj.
gne-86742
Turecki Gregor, Kaplja vas 55, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031795, izdala UE Žalec. gnf-86691
Tuš Vito, Sp. voličina 86/c, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000761815, reg. št. 5730, izdala UE Lenart. gnj-86616
Valentinčič Vesna, Ložice 32, Deskle,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. 24996, izdala UE Nova Gorica.
gni-86613
Večerin Rok, Podmilščakova ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1214905, reg. št. 212519, izdala
UE Ljubljana. gnv-86975
Vidic Sandi, Jedlinščina 40, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 30105, izdala UE Novo mesto.
gnr-86979
Vidojković Jožica, Stantetova ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 438639, reg. št. 96547, izdala UE
Maribor. gnu-87180
Vojinović Živomir, Rojčeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 652641, reg. št. 116197,
izdala UE Ljubljana. gne-86867
Vrtačnik Janez, Sp. Dobrava 7, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
183712, reg. št. 9587, izdala UE Domžale. gnx-86998
Vrtačnik Jasna, Dole pri Litiji 25, Dole
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 593756, izdala UE Litija. gnf-86716
Zadel Zdenko Zvonko, Uraničeva ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 140266, reg. št. 106150, izdala UE Ljubljana. gnq-86830
Zahirović Zekija, Savska cesta 1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
32471, reg. št. 25075, izdala UE Domžale. gns-86953
Zaman Sonja, Molekova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 815110, reg. št. 62192, izdala UE
Ljubljana. gnl-86685
Zele Filip, Pot pomorščakov 22, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 10285, izdala UE Piran.
gnq-86834

Zevnik Matjaž, Mavčiče 100, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1542958, reg. št. 55145, izdala UE
Kranj. gnl-87085
Zupanek Jana Milica, Spodnje Gorje
26, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 900153, reg. št. 23436.
gns-87232
Žekš Lidija, Vanča vas 5, Tišina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34676, izdala UE Murska Sobota. gny-86597
Žlajpah Katja, Slovenska cesta 55/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433594, reg. št. 183538, izdala
UE Ljubljana. gnc-87219
Žnidarič Lavra, Pot k igrišču 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364987, reg. št. 231670, izdala UE
Ljubljana. gnz-86696
Žnidaršič Aleš, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366587, reg. št. 152685, izdala
UE Ljubljana. gnb-87220

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana, preklicuje Obr. PV-2 Potrdilo o vinkulaciji
št. 1032, zelena karta št. 0794844, pobotnica Z-3 od št. 305914 do 305925,
polica IM/99 št. 277334. Ob-68927
Bajc Peter, Bukovje 37, Gorica pri Slivnici, zavarovalno polico, št. 421443, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc-86823
Bertoncelj Vladimir, Belo 6, Medvode,
zavarovalno polico, št. 8052001, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-87006
Bizjak Janez, Brejčeva cesta 28, Domžale, zavarovalno polico, št. 249894, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-87228
Božnik Branko, Fram 117/d, Fram, zavarovalno polico, št. 424683, izdala zavarovalnica Slovenica. m-461
Brezovnik Rudi, Ruplova 19, Maribor,
zavarovalno polico, št. 445660, izdala zavarovalnica Slovenica. m-460
Cirar Janez, Konj 6, Litija, zavarovalno
polico, št. 1859596, izdala zavarovalnica
Maribor. gnc-87044
Colarič Srečko, Mestne njive 12, Novo
mesto,
zavarovalno
polico,
št. 00101413244. gns-86603
Kožič Milan, Ul. Arnolda Tovornika 10,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO
400037, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-467
Lumbar Jaka, Kocjančičeva ulica 34,
Ankaran – Ankarano, zavarovalno polico,
št. 1037464. gnu-87126
Mežan Mirko, Trubarjeva 8, Ribnica na
Pohorju, zavarovalno polico, št. 811148,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-86850
Otoničar Petrovčič Flora, Kolodvorska
17, Postojna, zavarovalno polico,
št. 0945584, izdala zavarovalnica Adriatic PE Postojna. gnj-87112
Planinc Mojca, Černelčeva 3, Brežice,
zavarovalno polico, št. 450031, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnu-86751
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Pogorelc Ida, Tolsti vrh 50, Mislinja,
zavarovalno polico, št. 41401000510, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-86827
Pribac Zdenko, Istrski odred 8, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico,
št. 779977. gnm-86609
Radovič Marija, Grajska 16, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 804204, izdala zavarovalnica Tilia. gnr-86754
SPEM Komunikacijska skupina, d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 39, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101384236, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-86794
Suhadolc Primož, Cesta na Vrhovce
12, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101388749, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnb-86720
Tomšič Andreja, Kajakaška cesta 97,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 814954, izdala zavarovalnica Tilia
d.d.. gni-87113
Vasić Željko, Belokranjska ulica 25,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 849463,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-86881

Spričevala
Arsenić Radenko, Dole 5, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Tam v
Mariboru, izdano leta 1982. m-468
Balent Gregor, Kavčičeva ulica 48,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide
Pregarc v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnu-86851
Behek Bernarda, Slap 6, Tržič, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
ESŠ, izdano leta 1974. gny-86747
Bionda Ana, Resljeva cesta 34, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnp-87081
Bosnić Damir, Voduškova 48, Ljubljana, spričevalo od 5 do 7. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča v Ljubljani. gnb-87195
Brković Ervin, Hrustovo, Sanski most,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljublajni,
izdano leta 1989, 1990 in 1991.
gnz-86971
Cigut Irena, Martjanci 38/c, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo o končani
OŠ Fokovci, izdano na ime Grabar Irena.
gnp-87131
Čebular Blaž, Ig 17, Ig, spričevalo 1.,
2. in 3. letnika Srednje gostinske šole
Bled, izdano leta 1983/84, 1984/85 in
1985/86. gne-86817
Čeh Andrej, Selce 51, Voličina, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1999. m-485
Črne Uroš, Hradeckega cesta 82,
Ljubljana, indeks, št. 41046290, izdala
Fakulteta za organizacijo dela v Kranju.
gnh-87214
Deželak Miha, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
1993. gno-86882
Djipan Uroš, Ob Čurnovcu 20, Notranje Gorice, spričevalo od 1 do 4. letnika
in maturiteno spričevalo Srednje gradbe-
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ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996, 1997, 1998 in 1999.
gnv-87175
Djokić Dimitrij, Mestni log 7, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Splošna gimnazija – šolski center Ljubljana, izdano
leta 2001. gng-86815
Dragičević Milica, Ig 444, Ig, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1998/99. gns-86978
Duša Vesna, Turnherjeva 26, Višnja
Gora, spričevalo Centra strokovnih šol –
poklicna frizerska šola, izdano leta 1980,
izdano na ime Biščan Vesna. gnh-87114
Fijačko Zdravko, Zg. Negonje 22, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje -smer kuhar, izdano leta
1992. m-477
Fras Milena, Šarhova 34, Ljubljana,
spričevalo Poklicne gostinske šole Radenci – smer kuhar. gnx-86748
Glavina Melita, Rozmanova 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru, izdano leta
2000. gnh-86664
Glavina Melita, Rozmanova 7, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru, izdano leta
2001. gng-86665
Glušič Mojca, Cesta na Brdo 26, Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne šole,
izdana leta 1989. gnb-86870
Gruntar Andreja, Ul. bratov Hvalič 81,
Nova Gorica, indeks, št. 21017494, izdala FDV v Ljubljani. gnt-86852
Hawlina Nace, Lipica 7, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1999. gnj-87137
Hvala Miloš, Branik 67/c, Branik, spričevalo osmega razreda Osnovne šole Branik. gnx-86602
Ilič Marjeta, Zadobrovška cesta 38,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1981, izdano na ime Zavrl Marjeta.
gnp-87231
Kavzar Mirko, Šaleška 20/c, Velenje,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol v
Velenju – smer elektrikar, elektronik.
gne-86667
Kolar Grega, Prešernova 4, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
STŠ Celje, izdano leta 1994/95. m-459
Koprivnik Jožef, Gortina 101, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani,
št. 344-1970/71,
izdano
1. 7. 1971. gnj-87087
Kos Darja, Prepreče 15/a, Vransko,
indeks, št. 5282, izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani. gnk-86911
Kouter Štefan, Cankarjeva ulica 5/a,
Beltinci, spričevalo 4. letnika Trgovske
ekonomske šole v Murski Soboti, izdano
leta 2001. gnd-86743
Kovač Izidor, Segovci 28/a, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT srednješolskega centra, smer elektrikar telekomunikacij,
št. 100/93,
izdan
31. 8. 1993. gnp-86656
Kovač Jože, Goriška cesta 40, Ajdovščina, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, št. 25, izdano leta 1975.
gnc-87119

Kranjc Darko, Ptujska cesta 25/b, Miklavž na Dravskem polju, indeks,
št. 1/7-2000, izdal Andragoški zavod.
m-465
Lainšček Melita, Laznica 22, Cerkno,
indeks, št. 20990695, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-86606
Lamberger Vojko, Mihovce 34, Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru, št. 988 –
smer
mizar,
izdano
leta
1977.
gnm-86738
Leskošek Boštjan, Celovška 18, Mežica, maturitetno spričevalo SERŠ Maribor,
izdano leta 1996. m-481
Ljubijankić Arif, Elkasova rijeka, Bužim,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1986, 1987 in 1988.
gnm-87209
Lubej Damjan, Dolena n.h., Ptujska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske šole, izdano leta 1995.
gnq-86605
Malić Nenad, Brodarjev trg 3, Ljubljana, diplomo Srednje šole za železničarje,
izdana leta 1983. gnd-87043
Marn Tatjana, Dolharjeva 8, Ljubljana,
indeks, št. 18971020 – duplikat, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnr-87204
Marn Tatjana, Dolharjeva 8, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 23/2002. gns-87203
Mikec Ivanka, Razkrižje 8, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota. m-486
Mirkac Marjan, Župančičeva 17, Brežice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje komercialne šole Šolskega centra za
blagovni promet Celje, št. 22, izdano
7. 9. 1979. gnv-86825
Osmančević Enver, Lučka 76, Cazin,
diplomo Srednje poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča, smer tesar, izdana leta
1983. gnp-86981
Pečnik Majda, Male Lašče 99, Velike
Lašče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje PTT šole v Ljubljani, izdano leta
1989. gni-86763
Pečovnik Martina, Ritoznoj 21, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomsko in administrativne
šole Maribor, izdano leta 1980.
gnh-87164
Petek Pavel, Visoko 4, Ig, indeks,
št. 0337, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gno-86757
Povh Petra, Miklošičeva 7, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 2. razreda OŠ Toneta
Čufarja, izdano leta 1999 do 2001.
gnh-86714
Primc Tatjana, Žabarjeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1966. gnd-87168
Puhan Dušan, Ivanci 37, Bogojina,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne tehnične šole Maribor, izdano leta 1982.
m-482
Radić Denis, Šolska ul. 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-473
Razinger Vid, Ažbetova 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Vič, izdano leta 1993. gnr-86679
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Rode Andrej, V Radno 24, Brezovica
pri Ljubljani, indeks, št. 41044788, izdala Fakulteta za organizacijske vede.
gnj-86687
Rus Robert, Boldraž 17, Metlika, diplomo in indeks, izdan leta 1987, izdala
Srednja kmetijska šola Grm Novo mesto,
smer kmetovalec. gnz-86821
Simčič Andrej, Zali breg 9, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole – kmetijski tehnik. gni-86938
Svetec Lilijana, G. Petrovci 35/a, Petrovci, diplomo Srednje družboslovne in
ekonomske šole Murska Sobota, izdana
leta 1987. gnh-86939
Šabeder Slavica, Zimica 1/a, Zgornja
Korena, spričevalo 1., 2. in 3. letnika I.
gimnazije, administrativna smer, izdano leta 1982, 1983, 1984 v Mariboru. m-462
Šlauberger Sabina, Frajhajm 16, Slovenska Bistrica, letno spričevalo Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2001.
m-472
Štuhec Branka, Korčetova 10, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor – smer bolničar, izdano leta 1995. m-474
Šurlan Popović Katarina, Za gasilskim
domom 4, Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, izdana leta
1988,
na
ime
Šurlan
Katarina.
gnd-86993
Šušteršič Ana, Pod kostanji 49, Ljubljana, obvestilo o upehu 3. letnika Šolskega centra Ljubljana, izdano leta 1999.
gng-87040
Tomažič Sašo, Sv. Danijel 54, Trbonje, spričevalo o zaključnem izpitu št. 70,
izdala Srednja šola kmetijske mehanizacije Maribor dne 15. 9. 1995. gnu-87026
Trček Peter, Žaucerjeva ulica 17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, št 2 -774, izdano leta 1982.
gnd-86797
Tručl Tonka, Cvetkova 23, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1992.
gng-87115
Udovič Maja, Jevnica 52, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnm-86642
Vrhnjak Tea, Primož nad Muto 68, Muta, indeks, št. 61177183, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-466
Zafošnik Petra, Vodovnikova 32, Slovenska Bistrica, indeks, št. 61138326, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-484
Zavrl Sergej, Moravče pri Gabrovki 60,
Gabrovka, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Škofji Loki,
izdano leta 2001. gnx-87223
Zorč Nevenka, Trenta 35, Soča, diplomo Poklicne lesarske šole Nova Gorica –
smer mizar. gnp-86756
Žerjav Marko, Šalek 89, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje rudarske šole v Velenju. gnh-86789
Žnidaršič Miha, Breg 42, Ribnica, spričevalo 2. letnika SŠ za gostinstvo in turizem v Ljubljani – smer gostinski tehnik.
gnh-86964
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Ostali preklici
ADD D.O.O., Tbilisijska 85, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1155853. gnu-86951
Ambrož Klemen, Leskovec 9, Grosuplje, delovno knjižico. gnl-86885
Baša Zoran, Marija Kogoja 21, Nova
Gorica,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-1361/80 z dne 26. 6. 1980.
gnn-86758
Bošnjaković Hajrudin, Gregorčičeva
12, Piran – Pirano, delovno knjižico.
gnv-87125
Brilej Franc, Log 12, Hrastnik, vpisni
list za čoln, št. 01-03-555/1-2001, izdan
1. 6. 2001. gnk-86986
Ceglar Vili, Gradaška 6, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-1605/79-86,
izdano 16. 7. 1979. gnh-86814
Ciglarič Maruška, Martinj hrib 4, Logatec, študentsko izkaznico, št. 01098209,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc-86994
Dežjot Franc, Trg revolucije 17/e, Trbovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1110859.
gnu-86876
Drolc Franc, Trg Rivoli 4, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1140398. gnx-86598
Erman Mojca, Sostrska cesta 15/d,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 20970057, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnm-86884
Filipič France, Krajnčičeva 5, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 002420.
m-480
Heric Robert, Bratov Greifov 9, Maribor, certifikat za prevoz nevarnega blaga,
št. 005073, izdan 19. 9. 1997 pri MNZ.
m-469
Horvat Jasna, Panonska 4/b, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 81547515.
m-463
HVTOUR, Franc Zadravec s.p., Šentjanž 31, Šentjanž pri Dravogradu, izvod
licence OZS, št. 002303/16324/06-BGD
17/200 za avtobus M.A.N. 9136 FOC z
reg. št. SG A1-870. gnc-87019
Jančič Stanislav, Milčinskega 2, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2198/00,
VČ-1563.
gnr-86604
Jerele Marjeta, Brezovica 42, Šmarješke Toplice, delovno knjižico, ser.
št. 0308643, reg. št. 39460, izdana
22. 3. 1995 pri SO Novo mesto na ime
Weiss Marjeta. gny-86822
Kenda Gojko, Soteska 43, Kamnik, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6126/94. gnx-87127
Kogoj Boris, Na livadi 4, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4009/01, VČ – 6299.
gnl-86735
KORATUR d.d. PREVALJE, Perzonali
48, Prevalje, licenco št. 0000101/21 z
veljavnostjo do 1. 12. 2002 za avtobus
znamke TAM tip 190 A 110 T z reg. oznako SG 27-85S in avtobus znamke TAM tip
190 A 110 z reg. oznako SG E5-654.
gnw-86724

Koren Helena, Sv. Anton, Boškarji 5,
Pobegi, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1013843.
gnu-86826
Kovač Marija, Dolga vas 139, Lendava
– Lendva, delovno knjižico, ser.
št. 869302, zap. št. 6148/69, izdana
25. 3. 1969 pri UE Lendava. gnk-87161
Kovačič Mirko s.p., Avtoprevozništvo,
prevoz blaga, Ivana Regenta 9, Izola –
Isola,
licenco
št. 000777/784-ZR23/1997,
izdala
Obrtna zbornica Slovenije. gne-87167
Kramberger Branko, Obrežna 47/a,
Maribor,
vpisni
list
za
čoln,
št. 02/03-6283/98, izdan 17. 8. 1998,
reg. št. KP 37-57. gne-87117
Lauks Daniela, Vojkova cesta 87, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-04399-0/00.
gnz-87196
Lavsegar Gorazd, Unec 94, Rakek, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1180174. gnd-87018
Logar Lucija, Verd, Jagrova cesta 5,
Vrhnika, delovno knjižico. gnc-87194
Malićbegović Mujo, Danila Bučarja 14,
Novo mesto, delovno knjižico, ser.
št. 153878, reg. št. 7698. gne-86967
Mar Viktor, Frankovci 35, Ormož, delovno knjižico. gns-86607
Mautinger Milan, Prisoje 2, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnl-86610
Mermolja Iztok, Jadranska c. 76, Ankaran – Ankarano, vpisni list za čoln,
št. 01-03-586/1-1978 z dne 4. 9. 1978.
gnw-86974
Munčan Dušan, Ob Grosupeljščici 10,
Grosuplje, delovno knjižico. gnn-86883
Nemec Aleš, Vrtojba, Čuklje 52, Šempeter pri Gorici, izkaznico vojnega veterana, št. 3348 z dne 3. 3. 1999. gnl-87110
Omahen Avguštin, Rožna doliva, cesta
IX 29, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-87134
Perko Marija, Radvenci 24, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. gno-86786
Podhostnik Peter, Bartovševa ploščad
28, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21012945, izdala FDV v Ljubljani.
gnu-86801
Razinger Peter, Moste 17/c, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 19347902,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnj-86762
Roškar Martin, Linhartova 60, Ljubljana, delovno knjižico. gng-86765
Sirc Srečo, Polenšak 7, Polenšak, delovno knjižico. gnn-87108
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Filiala Koper, preklicuje listine: 8 ZIŽ
6/95 od št. 2000079 do št. 2000086, 1
ZIŽ 5/95 št. 2000131, 1 ZAC 4/95 št.
0041603, 8 ZAC 5/95 od št. 2007532
do št. 2007539, ZK od št. 287284 do št.
287288, ZAO 2/01 od št. 386485 do št.
386489, AK od št. 8233 do št. 8237.
Ob-68957
Starc Viktor, Turjak 76, Turjak, delovno knjižico. gno-87082
Šajnović Bojan, Ulica bratov Kraljič 4,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2471/00, VČ
1648. gnn-87183

Stran
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Škrbec Blaž, Ig 414, Ig, servisno knjižico za osebni avto Hyundai Accent , št.
šasije
KMHCH51GP1UO92276.
gnn-86608
Šlebič Kelenc Jožica, Lendavske gorice 113/a, Lendava – Lendva, zavarovalno polico, št. 309025, izdala zavarovalnica Adriatic. gnb-86924
Štrukelj Sinčić Andreja, Aljaževa ulica
15,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gns-86853
Trajče Andonov, Hruševska 43/d, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01/03.344/96,
reg. PI 30 – 86. gnf-86741

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Tuš Vito, Sp. Voličina 86/c, Voličina, pooblastilo za nošenje orožja, reg. št. PN 2713,
izdala UE Lenart, dne 10. 4. 2002. m-478
Uršič Dušanka, Jamova cesta 80, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdan pri Republiškem komiteju za
zdravstveno in socialno varstvo v Ljubljani, leta 1978, na ime Mrmolja Dušanka.
gnx-87227
Utenkar Jožef, Lucija, Kosovelova 12,
Portorož – Portorose, vpisni list za čoln,
št. 01-03-355/73. gnw-87124
Zajc Maja, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-86908

Zupančič Matevž, Valvasorjeva 12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 18980969, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnp-86906
Žele Filip, Pot pomorščakov 22, Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gnz-87121
Žibert Jerica, Pot na Brod 3, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 01000372, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-87210
Žorž Alen, Stritarjeva 8, Dornberk, delovno knjižico. gnw-86824

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Podelitev koncesij

3729
3729
3729
3746
3765
3778
3780
3783
3785
3787

Javni razpisi

3787

Javne dražbe

3810

Razpisi delovnih mest

3810

Druge objave

3811

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

3814
3814

Odločbe in sklepi po ZPOmK

3814

Objave po 64. členu Zakona o medijih

3815

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb

3815
3815

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Razširitev dnevnega reda

3815
3835

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

3836
3836
3838
3843
3843
3844
3845

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KRANJ
KRŠKO
LJUBLJANA
MARIBOR
NOVA GORICA
PTUJ

3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845

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