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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Sironič Štefan, Planina 1, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 2000

KRANJ

LJUBLJANA

Srg 3457/2000
R-400089
Družba BROKER, servis, trgovina in
storitve, d.o.o., Kranj, s sedežem Tomšičeva ul. 38, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/2603/00, preneha po skrajšanem postopku.

Srg 10738/2000
Rg-16619
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog Poseidon Dolinar & CO.,
d.n.o., Ljubljana, Tivolska 40, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in iz-

Sodni register

Leto X

bris iz sodnega registra družbe Poseidon
Dolinar & CO., d.n.o., Ljubljana, Tivolska
40, objavlja sklep:
POSEIDON DOLINAR & CO, d.n.o.,
Ljubljana, Tivolska 40, reg. št. vl.
1/30598/00, preneha po skrajšenem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 4.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelja Dolinar Barbara, Gorenja
vas, Hotavlje 79 in Dolinar Franc, Ljubljana,
Tivolska 40, prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse preostalo premoženje družbe prenese na družbenika.
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 13. 11. 2000
Srg 11480/2000
Rg-16622
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe AXEL, gradbeni inženiring in turizem, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Resljeva 1, objavlja sklep:
AXEL, gradbeni inženiring in turizem,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Resljeva 1, reg. št. vl. 1/05558/00, preneha po sklepu skupščine z dne 21. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Branko Korže, Tesovnikova 70, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.
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 17. 11. 2000
Srg 12956/2000
Rg-17090
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
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šče na predlog družbe Dekorum, podjetje
za ekonomsko propagando, trgovino, gostinstvo ter izvoz in uvoz, d.o.o., Šeškova
13, Kočevje, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Dekorum, podjetje za ekonomsko propagando, trgovino, gostinstvo ter izvoz in uvoz, d.o.o., Šeškova 13, Kočevje,
objavlja sklep:
družba Dekorum, podjetje za ekonomsko propagando, trgovino, gostinstvo ter
uvoz in izvoz, d.o.o., Kočevje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 13. 9. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države, so poplačane, družba
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Špiletič Anton, Šeškova ulica 13, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
2,400.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za
kar jamči z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smsilu
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 9. 10. 2000

MURSKA SOBOTA
Srg 1246/94
Rg-101682
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Agencija Tivadar – AgT – intelektualne storitve, Lipovci, d.o.o., Lipovci 71,
vpisano v vl. št. 1/1736-00, preneha po
skrajšanem postopku zakona o gospodarskih družbah po sklepu z dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in zaposlenih delavcev.
Tivadar Jože, Lipovci 71, kot ustanovitelj
prevzema obveznost plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na ustanovitelja.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če ugovora v odrejenem roku ne bo, bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 1. 1997

NOVA GORICA
Rg-16616
Družba POLET, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-00531-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 26. 6. 2000.
Ustanovitelj družbe je Kavčič Miran, Ulica Tolminskih puntarjev 6, Nova Gorica, ki
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prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja 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 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 26. 6. 2000

41 in prenehala veljati dne 27. 11. 2000 in
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 12100-0005/00-008
Ob-40643
Spremenijo se Pravila o organiziranosti
in delovanju Sindikata družb Save Kranj,
d.d., Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, ki se hranijo pri Upravni
enoti Kranj, in sicer se spremeni ime sindikata, ki se glasi: Sindikat družbe Sava
Tires, d.o.o., Kranj, Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 154 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 028-5/00-12-09
Ob-40488
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 27. 11. 2000
pod zap. št. 52, z nazivom Pravila sindikata
lesarstva Slovenije – SINLES, Sindikat
TOM Oblazinjeno pohištvo Mokronog, s
sedežem Stari trg 36, 8230 Mokronog.
Št. 028-3/00-12-09
Ob-40489
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata
podjetja Kremen Novo mesto, poslovna
enota Mirna, z odločbo št. 028-6/93-3 z
dne 14. 7. 1993 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbeno planiranje in gospodarstvo Občine Trebnje vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 26 prenehala veljati dne 27. 11. 2000 in se izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 028-6/00-12-09
Ob-40490
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 27. 11.
2000 pod zap. št. 54, z nazivom Pravila
sindikata Komunale Trebnje, s sedežem
Goliev Trg 9, 8210 Trebnje.
Št. 028-7/00-12-09
Ob-40491
Ugotovi se, da so bila pravila sindikata
TOM Tapetništvo, d.o.o., Mirna, z odločbo št. 028-14/93-3 z dne 24. 12. 1996
sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za
družbeno planiranje in gospodarstvo Občine Trebnje vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 42 prenehala veljati
dne 27. 11. 2000 in se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-4/00-12-09
Ob-40492
Ugotovi se, da so bila pravila sindikata
TOM Konfekcija, d.o.o., Mirna, z odločbo
št. 028-14/93-3 z dne 24. 12. 1996 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbeno planiranje in gospodarstvo Občine Trebnje vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.

Št. 02801-12/00
Ob-40642
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 165,
kamor je vpisan Sindikat Aero Copy,
d.o.o., se z dne 10. 11. 2000 vpiše sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat Pergam
Aero Copy, d.o.o., s sedežem Ipavčeva
ul. 23a, 3000 Celje.
2. Pravila za delovanje sindikata Pergam
družbe Aero Copy, d.o.o., ki so jih dne
3. 10. 2000 sprejeli člani IO na izredni seji,
se hranijo pri Upravni enoti Celje.
3. Za identifikacijo se uporabi že določena matična številka 5978483.
4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odloča Upravne enote Celje,
št. 02801-165/96 z dne 2. 9. 1996.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da
se oglase; vsi drugi, ki kaj vedo
o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 113 z dne 8. 12.
2000, stran 10860, pri opravilnih številkah
N 15/2000 (PO-16607) in N 16/2000
(PO-16608), se zadnji odstavek pravilno glasi: Pogrešanca pozivamo, da se oglasi, vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, pa naj
to javijo predlagajoči stranki, sodišču ali skrbniku pogrešanca v roku 30 dni po objavi
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešancu določilo dan smrti.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 11. 2000
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Oklici dedičem
III D 715/98
OD-10167
Menard Angela, rojena Mikolič, hči Antona, roj. 4. 5. 1905, umrla 14. 10. 1998,
nazadnje stanujoča Želimlje 31, je umrla in
zapustila oporoko.
Kot upravičenci do dedovanja na podlagi zakona pridejo v poštev njeni bratje in
sestre oziroma njihovi potomci, pri čemer je
po dosedanjih podatkih znano, da je to Mikolič Ivan, neznanega naslova, ki pa naj bi
stanoval na območju Ljubljane.
Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju sodišče poziva Mikolič Ivana ter
vse druge, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona po zapustnici,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo kot dediči pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s
tem oklicem, ne bodo oglasile, bo sodišče
po preteku določenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 212/2000
SR-16599
To sodišče je po sodnici Marjani
Krajnc-Prah, v pravdni zadevi tožeče stranke Azemi Maliča, Kolenov greben 7, Radeče, ki ga zastopa odv. Franc Pipan iz Sevnice, proti toženi stranki Ivanu Radovacu, Pot
na brod 4, Radeče, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 5.800 DEM v tolarski
protivrednosti s pp, na podlagi drugega odstavka 82. člena 4. točke ZPP, dne 6. 11.
2000, sklenilo:
toženi stranki Radovac Ivanu, roj. 22. 7.
1955, stalno prijavljenim na naslovu Pot na
brod 4, Radeče, sedaj neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik odv. Barica Zidar iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler toženec ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 11. 2000
I 1998/15651-32
SR-16603
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Kokalj Tamari, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, zoper dolžnico Pfeifer Vesno, Avčinova 6, Ljubljana, zaradi izterjave
721.923,50 SIT s pp, dne 6. 11. 2000
sklenilo:
dolžnici Pfeifer Vesni se na podlagi
82. člena zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Kenda Oražem Anka, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2000

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige
Rz. 41/98
ZK-17211
Okrožno sodišče v Kopru, izdaja v skladu s 122. členom zakona o zemljiški knjigi
(Ur. l. RS, št. 33/95) naslednji
sklep
Postopek nastavitve nove zemljiške knjige za katastrsko Občino Malija je končan,
zato se ugotavlja, da je zemljiška knjiga za
katastrsko Občino Malija nastavljena in se
začne uporabljati od 1. 1. 2001 dalje.
S tem dnem preneha veljati zemljiška
knjiga za katastrsko Občino Izola III.
Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom kršene njihove pravice na
nepremičnini, lahko v roku treh let od
dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige za k.o. Malija izpodbijajo vpis s
tožbo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 12. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije
St 31/2000-5
S-40493
1. Z dnem 4. 12. 2000 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Konus usnjarna, proizvodnja naravnega usnja, d.o.o.,
Ljutomer, Razlagova 12.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo, podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po
objavi stečajnega postopka v Uradnem listu RS. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 3. 2001 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 4. 12. 2000 nabije na oglasno desko sodišča, istočasno pa se pošlje
Uradnemu listu RS za objavo. Pravne posledice začetka stečajnega postopka na-
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stanejo z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2000
St 106/2000
S-40494
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
106/2000 z dne 1. 12. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
MPP Karoserije Maribor, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljanska 160, Ljubljana,
2. M.P.P. Tehnične službe, d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor,
3. M.P.P. Razvoj, d.o.o., Ptujska c. 184,
Maribor,
4. Nova KBM, d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
5. Blažič Cvetka, predstavnica sveta delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek.,
Tekstilni inštitut Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu RS.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 12.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2000
St 233/2000
S-40495
To sodišče je s sklepom St 233/2000
dne 4. 12. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesnina zunanja trgovina, Podjetje za zunanjetrgovinsko dejavnost, d.d., Parmova 53, Ljubljana,
matična številka: 5497108, šifra dejavnsoti
51.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Terjatve, ki so jih upniki prijavili v postopku prisilne poravnave, ki je tekla pod opr.
št. St 57/2000, štejejo za prijavljene tudi v
tem stečajnem postopku. Upniki lahko te
terjatve ponovno prijavijo v celoti ali deloma
v roku določeni v 4. točki tega sklepa.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2001 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 12. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2000
St 57/2000
S-40496
To sodišče je s sklepom opr. št. St
57/2000 z dne 27. 11. 2000 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Lesnina zunanja trgovina, d.d., Parmova
53, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2000
St 193/2000
S-40497
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Emona Blagovni center,
d.d., Šmartinska 130, Ljubljana, za dne
10. 1. 2001 ob 13. uri v sobi 368/III tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2000
St 152/2000
S-40498
To sodišče je s sklepom St 152/2000
dne 4. 12. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Goldys gostinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Završje 1, matična
številka: 5593751, šifra dejavnosti:
51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 3. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 12. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2000
St 62/2000-7
S-40499
To sodišče je v poravnalnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnic
Janje Roblek in Sonje Švegelj kot članic
senata, s sklepom St 62/2000 z dne 1. 12.
2000 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj, Struževo 3b, Kranj.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
imenovan Ladislav Hafner, Reteče 134,
Škofja Loka.
Začetek postopka prisilne poravnave se
objavi na oglasni deski tukajšnjega sodišča
ter vpiše v sodni register.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
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poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Hypo leasing, d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana,
– Jerič Jože, Velesovo 41, Cerklje,
– Breza, d.o.o., Podbrezje 109, Naklo,
– SGP Tehnik, d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka,
– Zorman Ciril, Gradnje, d.d., Struževo
3b, Kranj.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 12. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2000
St 20/99
S-40501
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v zadevi St 20/99 zoper dolžnika Storitve obrtno in prevozniško podjetje, d.o.o., Partizanska 4, Ravne na Koroškem – v stečaju, ki bo dne
10. 1. 2001 ob 11. uri soba št. 38 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2000
St 22/97
S-40504
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Suvel Trgovsko podjetje,
d.o.o., Slovenj Gradec, Celjska c. 33,
se zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika Suvel Trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Celjska c.
33, iz sodnega registra.
3. Arhiv stečajnega dolžnika prevzame
podjetje Koroške trgovine, d.d., Radlje ob
Dravi, Partizanska 2.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 12. 2000
St 212/2000
S-40601
To sodišče je s sklepom St 212/2000
dne 5. 12. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kolar Anita, s.p., Trgovina
Abeceda, Log 28, Hrastnik.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2001 ob 11.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišče dne
5. 12. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2000

St 5/99-77
S-40637
Razpisuje se narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
stečajnega dolžnika LOGO, Podjetje logistične opreme Lendava, d.o.o., v stečaju,
Lendava, Kolodvorska št. 43. Narok bo
dne 22. 1. 2001 ob 12. uri v razpravni št. 12
tukajšnjega sodišča. Upniki lahko vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 413/IV.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 12. 2000
St 142/2000
S-40638
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
142/2000 z dne 5. 12. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Metalka
Inženiring, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000
St 213/2000
S-40639
To sodišče je s sklepom z dne 28. 11.
2000 pod opr. št. 213/2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Alpimex, d.o.o., Ograde 20, Logatec, matična številka 5476950, šifra dejavnosti
52.110.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano
sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo 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
(28. 11. 2000).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Davčna uprava RS, Davčni urad Ljubljana,
– Prekrsky Miroslav s.p., Prym, Kettejeva 18, Divača,
– SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9, Postojna,
– Uroš Jereb, Tovarniška 16, Logatec,
predstavnik delavcev.
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Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000
St 97/2000-6
S-40640
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
97/2000 z dne 13. 11. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mariborski sejem, d.o.o., Loška ul. 13,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Tima Holding, d.d. – v stečaju, Svetozarevska 10, Maribor,
2. Mestna občina Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor,
3. Mariborski vodovod, d.d., Jadranska
c. 24, Maribor,
4. Vrtovec Saša, s.p., Loška ul. 13, Maribor,
5. Mihaela Ornik, predstavnica delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Aleksandra Klajnšek-Kaučič,
Confidentijeva 2, Kamnica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 13. 11.
2000.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2000
St 20/2000
S-40714
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Gradnje 91, d.o.o., Razdrto b. št.,
Hruševje.
Za stečajnega upravitelja se postavi Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu, v roku dveh mesecev,
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačilni taksi, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar v vrednosti 2000
točk.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 28. 3. 2001 ob 8.30, v sobi št. 153
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 7. 12. 2000 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka,
istočasno pa se pošlje v objavo Uradnemu
listu RS. Tega dne nastopijo vse pravne
posledice začetka stečajnega postopka in
prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem
stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 12. 2000
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St 8/97-147
S-40718
Stečajni postopek nad podjetjem Pomurka Trženje, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Leningrajska 27.
Stečajni senat obvešča upnike, ki imajo
ugotovljene terjatve, da se lahko nanje prenesejo posamezne terjatve iz stečajne mase, če so jih pripravljeni prevzeti.
Soglasje za prevzem posameznih terjatev naj upniki stečajnemu senatu s pisno
vlogo sporočijo v 30 dneh od objave tega
oklica.
V vlogi naj zapišejo, terjatev do katerega
dolžnika so pripravljeni privzeti.
O prenosu terjatev bo stečajni senat
odločal ob zaključku postopka, pri čemer
bo upošteval želje upnikov in višino ugotovljenih terjatev.
Podatke o terjatvah, ki so v stečajni masi, lahko upniki dobijo pri stečajnemu upravitelju Igorju Fekonji in v stečajnem spisu
opr. št. St 8/97.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2000

Izvršbe in zavarovanja
Z 2000/01656
IZ-16557
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01656, ki ga je dne 7. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 33 v IV. nadstropju, v skupni izmeri 64,31 m2, v stanovanjskem bloku v Bilečanski ul. št. 4, Ljubljana, ki je last dolžnice in zastaviteljice, vsake do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
št. 362-598/93 z dne 16. 9. 1993, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, zastavna pravica v
korist upnika Vasić Dragana, Štepanjsko nabrežje 7, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 21.600 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2000
Z 2000/01810
IZ-16581
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01810, ki ga je dne 15. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na pisarniških prostorih št. 33,
v izmeri 16,70 m2, v stavbi, ki stoji na parc.
št. 780, vl. št. 120, k.o. Gradišče predmestje I, ki predstavlja idealni delež
70/10000, ki je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 11.
1999, dodatka z dne 13. 1. 2000, dodatka
z dne 13. 1. 2000, dodatka z dne 21. 6.
2000 in aneksa št. 1 z dne 19. 9. 2000,
sklenjenih s prodajlcem Agroprogres, d.d.,
Slovenska 5, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Abanke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,554.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
Z 2000/01801
IZ-16583
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01801, ki ga je dne 15. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih št. 409,
410, 411, 411a, 412, 413, 414 in 415, v
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IV. nadstropju poslovne stavbe, klet v izmeri
14 m2 v drugi kleti poslovne stavbe, ki v
naravi predstavljajo solastniški delež v višini
1386/100.000 celotne poslovne stavbe,
vse na naslovu Šmartinska 130, katera stoji
na parc. št. 222/1, 222/2, 222/3, 222/5
in 230, vpisane v vl. št. 1238, k.o. Moste
ter pripadajočih parkirnih mest št. 49, 50 in
52, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4. 1995, sklenjene s prodajalko Emona Commerce, d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000
Z 2000/00863
IZ-14136
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00863 z dne
10. 10. 2000, je bila ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 18, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Žmavčeva ulica 7, v skupni izmeri 24,40 m 2, doslej pripisano vl. št. k.o. Tezno, stoječe na
parc. št. 124, ki še ni vpisano v etažno
lastnino in katero je do celote v lasti dolžnice in zastaviteljice Ozim Majde, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 8. 2000, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 120.000 ATS v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2000
Z 2000/00953
IZ-15007
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00953 z dne
17. 10. 2000, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 2 v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Kidričeva ulica 14, v izmeri 60,03 m 2, ki sestoji iz
kuhinje, dveh sob, kopalnice, WC-ja,
predsobe, lože in kletnega prostora št. 2, v
izmeri 13,90 m2, kar bo vpisano pri vložku/podvložku E9 B3, k.o. Tezno,ki še ni
vpisano v etažno lastnino v korist dolžnikov
in katero je do celote v lasti zastavitelja in
dolžnika Kačarević Slobodana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 9. 2000, zastavna pravica v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200.000 ATS v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000
Z 2000/00115
IZ-15037
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00115 z dne
17. 10. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija,
ki ga zastopa odvetnik Zoran Razboršek iz
Maribora, proti dolžnikoma in zastaviteljema
Kotnik Samu in Kotnik Darji, oba Industrij-
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ska ul. 8, Ruše ter dolžniku Kotnik Frideriku, Koroška 21, Ruše, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v višini 180.000
ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na naroku dne 17. 10. 2000, in
sicer dvoinpolsobno stanovanje št. 7, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Rušah, Industrijska ul. 8, v skupni izmeri 70,13 m2, s
kletnim prostorom št. 7 – 3,60 m2, ki stoji
na parc. št. 409/0, doslej vpisano pri vl. št.
1052 k.o. ruše in za katero še ni izvedena
etažna lastnina ter je v lasti dolžnikov in
zastaviteljev Kotnik Darje in Kotnik Sama,
za vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2. 1996, vse
v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000
Z 2000/00952
IZ-15042
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/00952 z dne
17. 10. 2000, je bila ustanovljena na:
– dveh enosobnih stanovanjih s pritiklinami v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Betnavska 24, doslej vpisano pri vl.
št. 58, k.o. Tabor, ki stoji na parc. št. 1231,
ki je do celote v lasti dolžnika in zastavitelja
Lazarev Milivoja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 6. 1999 in
– lokalu S3.L.09 v soseski S16 v Mariboru, v izmeri 75,3 m2, v pritličju poslovnega
objekta Betnava 3, ki stoji na parc. št. 837,
836, 835, 832, 832/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. Maribor Tabor, ki je do celote v lasti dolžnika in zastavitelja Lazarev Milivoja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 10. 1999, zastavna pravica v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
400.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila oziroma izterjave s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000
Z 2000/00950
IZ-15079
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/00950 z dne
26. 10. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avsstrija, ki ga zastopa odvetnik Zoran Razboršek
iz Maribora, proti dolžnikoma Andreju Lesjaku in Dominiki Lesjak, oba Pregljeva ulica 10, Maribor ter dolžniku in zastavitelju
Lubas Darku, stan. Ul. bratov Greifov 22,
Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini 100.000 ATS s pripadki,
zarubljeno na naroku dne 26. 10. 2000, in
sicer stanovanje št. 12, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Pregljeva ulica 10, v skupni izmeri 30,10 m2, ki stoji na
parc. št. 2467, k.o. Tabor, ki še ni vpisano
v etažno lastnino in katero je do celote v
lasti dolžnika in zastavitelja Lubas Darka, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4158/93 z
dne 15. 10. 1993, vse v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2000
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Z 2000/01021
IZ-16561
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 35/2000 z dne 11. 1. 2000 in njegove
dopolnitve z dne 25. 10. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01021, dne 13. 11. 2000 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovnega prostora v izmeri
91 m2 v pritličju poslovne stavbe na Partizanski c. 32 v Mariboru, stoječe na parc. št.
1153/1, pripisani k vl. št. 876, k.o. Maribor Grad, last Mateja Šuca, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 11. 1999, sklenjene s prodajlcem Ljubanom Moranom, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., v višini
17,000.000 SIT in 4,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2000
Z 2000/001044
IZ-16564
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/01044 z dne
10. 11. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita
Kraigherja 4, 2505 Maribor, proti dolžnici
in zastaviteljici Sonji Kac, Prušnikova ul. 20,
Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice v višini 3,551.000 SIT s pripadki, zarubljeno na naroku dne 10. 11. 2000,
in sicer dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 13, v II. nadstropju, v izmeri 66,63 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Prušnikova ul. 20, zgrajeni na parc. št.
1114/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last
dolžnice in zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 9. 2000 in aneksoma
k tej pogodbi št. 1 z dne 5. 10. 2000 ter
aneksa št. 2 z dne 20. 10. 2000, vse v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2000
Z 2000/01069
IZ-16575
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 867/2000 z dne 13. 11. 2000,
sklepom o zavarovanju, opr. št.
2000/01069 z dne 16. 11. 2000, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – enosobnega stanovanja
št. 4, v izmeri 73,75 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul. XIV. divizije 8, zgrajene na parc. št.
1181, k.o. Podbrežje, ki je last zastaviteljev na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 10. 1997 med prodajalcem Sylejmanom Osajem iz Maribora in
zastaviteljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v mariboru
dne 16. 11. 2000
Z 2000/01068
IZ-16580
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2000/01068 z dne
20. 11. 2000, je bila ustanovljena na lokalu
št. 1 v izmeri 51 m2, lamela A, v pritličju
objekta ob Pohorski ulici v Mariboru, zgrajenem na parc. št. 1066, 1067/1, 1067/2

in 1068/1, k.o. Zgornje Radvanje, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 06-L1/00,
sklenjene dne 25. 7. 2000 med družbo Kograd Gradnje, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor kot prodajalcem in zastaviteljico kot kupcem ter njenega aneksa št. 1
z dne 7. 11. 2000, zastavna pravica v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2000
Z 2000/00271
IZ-15085
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa posojilne pogodbe s sporazumom o zavarovanju terjatve, opr. št. SV
762/00 z dne 13. 9. 2000 in sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 2000/0071 z dne
27. 10. 2000, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi stanovanje v stanovanjski hiši
Stranska vas 48, Novo mesto, v skupni
izmeri 83,5 m2, k.o. Stranska vas, parc. št.
ST 207, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
27/91, sklenjene med Mercator – KZ Krka, n.sub.o., Novo mesto, kot prodajlcem
in Šinkec Milanom, Stranska vas 48, Novo
mesto, kot kupcem, dne 27. 11. 1991,
overjene pri Temeljnem sodišču v Novem
mestu, enoti Novo mesto, dne 23. 3. 1992,
št. OV I 1216/92.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-2/00
Ob-40722
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a) – 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru,
b) – 2 prosti mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto 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 so-
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dniški 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
S 79/2000
Ob-40836
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in
258.č člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l.
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US,
87/97, 73/98, 31/00 in 33/00 – odločba
US) v zvezi s četrtim odstavkom 62. člena
in tretjim odstavkom 61. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00), je Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije na 49. seji, dne 12. 9.
2000, sprejel sklep:
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosta mesta:
– predstojnika sodnika za prekrške s
sedežem v Ribnici,
– predstojnika sodnika za prekrške s
sedežem v Sevnici,
– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Velenju.
Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in organizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško funkcijo, pošljejo na naslov: Svet sodnikov za
prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3,
Ljubljana, v 15 dneh od dneva te objave.
Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije
Št. 730/2000
Ob-40707
“Skladno s sklepom Vlade RS o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo
in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
(Ur. l. RS, št. 84/2000) svet inštituta razpisuje delovno mesto
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg splošnih, zakonsko opredeljenih, izpolnjevati pogoje iz
11. člena omenjenega sklepa:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti inštituta ter najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih;
– da ima aktivno znanje najmanj enega
tujega jezika;
– da izkazuje sposobnosti vodenja, organiziranja in koordiniranja dela.
Direktorja imenuje in razrešuje svet inštituta s soglasjem Vlade RS. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Geodetski inštitut Slovenije,
1000 Ljubljana, Jamova 2, za svet inštituta,
z oznako “Ne odpiraj - razpis za direktorja“.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
60 dni od dneva objave tega razpisa.“
Svet Geodetskega inštituta Slovenije

Št. 116 / 15. 12. 2000

Ob-40588
Na podlagi določil 33. člena statuta in
sklepa zbora delavcev z dne 28. 11. 2000,
razpisuje GL “Fazan” Beltinci, p.o., prosto
delovno mesto
direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg zakonskih določil
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba VII. stopnje veterinarske ali gozdarske smeri,
– vsaj pasivno znanje nemškega in italijanskega jezika,
– poznavanje lovske stroke in vsaj 5 let
izkušenj v lovstvu.
Kandidati naj pošljejo svoje ponudbe s
kratkim življenjepisom do 31. 12. 2000 na
naslov: Gojitveno lovišče “Fazan” Beltinci,
p.o., Ravenska c. 10, 9231 Beltinci.
Gojitveno lovišče Fazan Beltinci, p.o.
Ob-40723
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška,
Celovška 195, Ljubljana – razpisna komisija,
na podlagi zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91, 8/96 in 36/00) in 56. člena zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in
41/99) ter na podlagi 35. in 37. člena statuta centra za socialno delo Ljubljana-Šiška,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška.
Skladno s statutom Centra mora kandidat poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– višja ali visoka izobrazba socialne, psihološke ali pedagoške smeri ali njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri;
– 5 let delovnih izkušnj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 4 let. Mandat bo nastopil, ko bo po
končanem postopku imenovanja, k imenovanju podal soglasje minister, pristojen za
socialno varstvo, po predhodnem mnenju
pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Center sedež.
Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim življenjepisom, morajo kandidati poslati v zaprti
ovojnici, z opombo “Ne odpiraj – prijava na
razpis” v 8 dneh od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Ljubljana-Šiška, Celovška 195, Ljubljana – za razpisno komisijo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.
Center za socialno delo
Ljubljana-Šiška
Ob-40509
Zavod Izobraževalno razvojni center, Višja strokovna šola, Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana, razpisuje prosta mesta
predavateljev za program za pridobitev višje strokovne izobrazbe poslovni
sekretar
za naslednja strokovna področja:
1. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I ANG/NE,
2. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II NE/ANG,
3. Psihologija dela,
4. Ekonomika in menedžment podjetja,
5. Računalništvo in informatika,
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6. Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku,
7. Javna uprava,
8. Sodobno pisarniško poslovanje,
9. Gospodarsko pravo,
10. Koncepti in veščine komuniciranja,
11. Računalniški praktikum,
12. Organizacija poslovanja,
13. Računovodstvo in finančno poslovanje,
14. Praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) bo
naziv predavatelja višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98 - odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
Poslovni sekretar),
– delovne dobe - najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 27/96 - Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju
za pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod Izobraževalno
razvojni center, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana.
S sprejetimi kandidati bomo sklenili pogodbeno delovno razmerje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po končanem uradnem postopku. Dodatne informacije o potrebnih pogojih za podelitev naziva dobite med 8. in 10. uro na tel. št.
061/150-41-25.
Zavod Izobraževalno razvojni center
Višja strokovna šola, Ljubljana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
ZJN-01-B
Naročilo objave namere o
javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 81/33
Ob-40715
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 01/474-30-00, telefaks
01/474-25-02.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava strojne in pro-
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gramske opreme za dejavnost organizatorja trga za električno energijo.
3. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 2.
4. Ocenjeni datum oddaje zahteve za objavo javnega razpisa: 31. 1. 2001.
5. Ocenjeni datum dobave: julij 2001.
6. Morebitne druge informacije: kontaktni osebi: Gorazd Skubin, tel.
01/474-21-00,
Jani
Recer,
tel.
01/474-21-17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

3. Kraj izvedbe del: koprsko pristanišče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 1. 2. 2001.
5.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper

Ob-40717
1. Consignee, address, telephone number and telefax number: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
01/474-30-00, telefaks 01/474-25-02.
2. Type of goods: customized software
and hardware delivery for management
power exchange activities.
3. Place of delivery: Ljubljana, Hajdrihova 2.
4. Estimated date of transmission of order for the announcement of public competition: 31. 1. 2001.
5. Estimated delivery date: July 2001.
6. Eventual other information: contact
persons: Gorazd Skubin, telephone
+386 1 474 21 00, Jani Recer, telephone
+386 1 474 21 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o
javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 4-2990/00
Ob-40634
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, faks
05/66-32 102.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: poglabljanje
bazena III v pristanišču na koto – 14 m v
ocenjeni vrednosti 150,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: koprsko pristanišče.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 1. 2. 2001.
5.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper
Št. 4-2990/00
Ob-40635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, faks 05/66-32 102.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
obale na pomolu II v koprskem pristanišču v ocenjeni vrednosti 100,000.000 SIT.

ZJN-01-S

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št. 402-26/00/3
Ob-40685
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, Celje,
izpostava; Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, faks: 01/ 30-94-393.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje strokovno svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Ocenjena vrednost 1.780,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe:
AC Pesnica – Slivnica; odsek AC Ptujska – priključek Zrkovska,
AC Peračica – Podtabor,
AC Bič – Trebnje – Hrastje,
Navezava na Luko Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitve, če je znan: januar 2001.
5.
Družba za avtoceste v RS, d.d.

Razveljavitev
3965/00
Ob-40736
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
razveljavlja javni razpis brez omejitev za
blago za izbiro ponudnika dobave “kombi
vozil” , objavljen v Uradnem listu RS, št. 97
z dne 20. 10. 2000, Ob-37467, zaradi
prispele samo 1 ponudbe.
Elektro Ljubljana d.d.
Popravek
Ob-40772
V javnem razpisu za AC Kozina – Klanec
od km 7,5 do km 11,5; notranja oprema za
AC tehnično bazo Kozina, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 105 z dne 17. 11.
2000, Ob-39083, se popravijo točke 6 (b),
7. (a) in 8, ter se pravilno glasijo:
6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 19. 1. 2001.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 1. 2001 do 8.30.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2001 ob
9. uri na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
312/III.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Popravek
Ob-40784
V javnem razpisu za oskrbo ZPKZ Ljubljana, dislociranih oddelkov Novo mesto in
Radovljica in ZPKZ Ig s kruhom, pekovskimi
izdelki in drobtinami, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
Ob-39303, se
– v 3. točki tega razpisa podtočka č popravi in se na novo glasi:
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je za:
Leto

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Razveljavitev
Št. 210/2000
Ob-40514
Srednja gostinska in turistična šola Izola,
Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola,
razveljavlja postopek javnega razpisa za naročilo blaga brez omejitev, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 100, z dne 27. 10.
2000, Ob-37596, zaradi napak v razpisni
dokumentaciji.
Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Ocenjena vrednost (SIT)

2001
11,000.000
– 5. točka tega razpisa popravi in se na
novo glasi:
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 30. 6. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 1/01-2
Ob-40524
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100,
telefaks 0608/668-110, kontaktna oseba:
direktor Tone Zorko, univ. dipl. soc.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za
izbiro po omejenem postopku, tretja
točka 19. člena ZJN za obdobje treh
let.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ca. 370.000 litrov extra lahko kurilno olje za eno leto.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– 28,000.000 SIT za leto 2001,
– 30,000.000 SIT za leto 2002,
– 32,700.000 SIT za leto 2003.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letih 2001, 2002 in 2003.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice, pri Mileni Gramc od
ponedeljka do petka, tel. 0608/668-106.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi dokazila o plačilu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 1. 2001 do
9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun št. 51620-603-31177.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom ne odpiraj, javni razpis za
dobavo kurilnega olja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj (Uradni list RS 43/00).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve iz 41. in 42. člena
ZJN so razvidne iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o poslovnem sodelovanju.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega odpiranja ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člana ZJN.
14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo samo pisno na naslovu naročnika. Naročilo poslano na Uradni list RS,
5. 12. 2000.
16., 17.
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 1616/2000
Ob-40584
1. Naročnik, poštni naslov , številka
telefaksa: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice, faks
064-806-404.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca v odprtem
postopku.
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3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela,
4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti in ocenjena vrednost delov
naročila, ki se bodo morda oddajali posamično:
4. sveža zelenjava in sadje 910.000
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1 – pasterizirana in
steriliz.z.
220.000
3 – kompoti
6. sadni sokovi in sirupi
1 - sadni sokovi
170.000
2 – sirupi
130.000
7. kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi
4 – keksi
25.000
8. ostalo prehrambeno blago
1 – začimbe
22.000
2 – jušni koncentrati
45.000
3 – kavni nadomestki
30.000
4 – kis
18.000
5 – olje
46.000
6 – sladkor
215.000
7 – marmelada
15.000
8 – margarina
102.000
9 – med
30.000
10 – moka in žitarice
128.000
11 – testenine
103.000
12 – omake instant
7.000
13 – jušne zakuhe
22.000
14 – puding
8.000
15 – dodatki jedem
95.000
16 – jajca
42.000
17 – konzervirane ribe
300.000
18 – suho sadje
36.000
20 – čaji
55.000
21 – kreme,pireji
18.000
22 – namazi
90.000
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti, za posamezne sklope v celoti ali za posamezne podskupine, kjer so
določene.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,882.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: razvidno iz 3. (b) točke.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe – od 1. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev
2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, tajništvo
osnovne šole, od 8. do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.950 SIT, na račun
naročnika št. 51530-603-33465- za razpisno dokumentacijo.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 15. 1. 2001, do 12. ure.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba – ne odpiraj, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, ter z navedbo predmeta naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
15. 1. 2001, ob 12.30, na naslovu naročnika.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za plačilo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o sodelovanju.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po preteku roka za
oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora biti
70 dni od preteka roka za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člena ZJN): edino merilo je najugodnejša cena.
15.
16. Prvi neuspeli javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000, Ob-38156.
17.
Osnovna šola Koroška Bela
Jesenice
Ob-40646
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Maribor (UM FERI), Smetanova ulica 17,
faks 02/25-11-178.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega naročila blaga po odprtem
postopku.
3. (a) Kraj dobave: UM FERI, Maribor,
Smetanova ulica 17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: preskusni energetski transformator ICEM.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 25 mio
SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na naslovu naročnika pri kontaktni
osebi: doc. dr. Jože Pihler, tel. 02-07-061,
faks 02-25-11-178, e-mail: joze.pihler@uni-mb.si, kabinet C-205a.
(b)
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51800-609-1060 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo po javnem naročilu”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30 dni od dneva
objave tega razpisa ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, vložišče, 2000 Maribor, Smetanova ulica 17, v zaprti kuverti s pripisom:
“Ponudba za dobavo opreme – ne odpiraj”
s št. Uradnega lista S, v katerem je objavljen javni razpis.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 35. dan po objavi tega razpisa ob 10. uri v sejni sobi G-103,
UM FERI, Maribor, Smetanova ulica 17.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe, veljavna 40 dni
po izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo svojo ponudbo do 24 ur pred
javnim odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Maribor
Št. 7300000213-1
Ob-40666
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-2000, faks
062/449-2379.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije - po
poštah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje 700.000 litrov.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-23-79, III.
nadstropje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 2001 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, faks 062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 9. uri.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 60 dni od prejema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,
– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke,
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1): najnižja ponudbena cena z vsemi stroški do
prevzema pri naročniku.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: objava je bila poslana na Ur. l. RS,
7. 12. 2000, ponudniki bodo obveščeni o
izidu do 30. 1. 2001.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 7300000213-1
Ob-40668
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-2000, faks
062/449-2379.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN - 1): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije – po
poštah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: plin 89.000 l.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno po naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.

062/449-2302, faks 062/449-23-79, III.
nadstropje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 9.30.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 60 dni od prejema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,
– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke,
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1): najnižja ponudbena cena z vsemi stroški do
prevzema pri naročniku.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: objava je bila poslana na Ur. l. RS,
7. 12. 2000, ponudniki bodo obveščeni o
izidu do 30. 1. 2001.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 7300000213-1
Ob-40669
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-2000, faks
062/449-2379.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN - 1): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije po
dispoziciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
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– 1000 kosov dolgih hlač,
– 1000 kosov dolgih hlač s snemljivimi hlačnicami (katere se z odstranitvijo
hlačnic spremenijo v bermuda hlače),
– 800 kosov letnih jaken,
– 800 kosov letnih kap.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 4. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 15. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-2302, faks 062/449-23-79 I.
nadstropje.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor,
tel.
062/449-200,
faks
062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 1. 2001 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini
3,000.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni od prejema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,
– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke,
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1):
– cena 50 točk,
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– reference 10 točk,
– certifikat kakovosti 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: objava je bila poslana na Ur. l. RS,
7. 12. 2000, ponudniki bodo obveščeni o
izidu do 30. 1. 2001.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 55
Ob-40681
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Laško, Cesta na Svetino 2a,
Laško, tel. faks 03/573-14-67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): ponudniki bodo izbrani
na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Laško, Cesta
na Svetino 2a, Laško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
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 in sadje,
8. sadni sokovi in ostale pijače,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,799.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
1,530.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,805.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
219.000 SIT,
4. jajca – 250.000 SIT,
5. olja in izdelki – 451.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
2,606.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 675.000 SIT,
8. sadni sokovi in ostale pijače –
265.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
441.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
224.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 1,663.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
670.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave balga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
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tec Laško, Cesta na Svetino 2a, Laško v
Upravi vrtca Laško – v tajništvu vsak dan od
9. do 12. ure od 15. 12. 2000 dalje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 1. 2001 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 13.800 SIT brez DDV
na žiro račun: 50710-603-33395.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Laško, Cesta na Svetino 2a, 3270 Laško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2001 ob 10. uri v prostorih Vrtca
Laško, Cesta na Svetino 2a, Laško.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 1. 2001 od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točke,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku Vrtec Laško, Cesta na Svetino 2a,
Laško v tajništvu vrtca na tel./faks
03/573-14-67.
16., 17.
Vrtec Laško
Št. 184
Ob-40667
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Vič, Abramova 26,
Ljubljana, tel. 01/256-61-61, faks
01/256-61-63.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN - 1): ponudniki bodo izbrani na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vič,
Abramova 26, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
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je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
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 in sadje,
8. sadni sokovi in ostale pijače,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 46,580.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
7,800.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
14,300.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
1,200.000 SIT,
4. jajca – 280.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
3,100.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 1,500.000 SIT,
8. sadni sokovi in ostale pijače –
3,900.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,100.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
300.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 5,400.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
6,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljubljana
– v tajništvu šole vsak dan od 9. do 12. ure
od 15. 12. 2000 dalje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 5. 1. 2001 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vračunan 19% DDV) na žiro račun:
50106-603-50134.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Vič, Abramova 26, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vič, Abramova 26, Ljubljana.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 1. 2001 od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Vič, Abramova 26, Ljubljana v tajništvu šole na tel. 01/256-61-61,
faks 01/256-61-63.
16., 17.
Osnovna šola Vič
Ljubljana
Št. 165
Ob-40670
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Kopališka cesta 1, 2310
Slovenska
Bistrica,
telefaks:
02/80-50-378.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Kopališka cesta 1, 2310 Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
A. Zamrznjeno in konzervirano sadje
in zelenjava,
B. Ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga oziroma eno od skupin.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 4,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A. Zamrznjeno in konzervirano sadje
in zelenjava – 1,100.000 SIT;
B. Ostalo prehrambeno blago –
3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave živil v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica - tajništvo, Kopališka cesta 1,
2310 Slovenska Bistrica.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
22. 12. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
51810-603-32020.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 1. 2001 do 11. ure
na naslov naročnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Pohorskega
odreda, tajništvo šole, Kopališka cesta 1,
2310 Slovenska Bistrica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2001 ob 12. uri, v pisarni ravnatelja
šole, na naslovu: Osnovna šola Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica, Kopališka cesta
1, 2310 Slovenska Bistrica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 in v
skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natančno opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Marija
Jug, vodja šolske prehrane, telefon: 02/80
50 370.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 10. 2000 pod
št. Ob-37768.
Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica
Št. 207
Ob-40671
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Mirana Jarca, Otona
Župančiča 8, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: fco: Osnovna šola
Mirana Jarca, Otona Župančiča 8, 8340
Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 14,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun Zavoda za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, št.
50101-603-50267,
sklic
na
št.
50015-207.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januara
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja
2001 ob 13. uri, v sejni sobi Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Osnovna šola Mirana Jarca,
Črnomelj
Št. 203
Ob-40672
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Elvire Vatovec, Pobeška c. 52, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: Osnovna šola Elvire Vatovec, Pobeška c. 52, 6000 Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova
21,
1000
Ljubljana,
št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015-203.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
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Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 15.30, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Osnovna šola Elvire Vatovec, Koper
Št. 210
Ob-40673
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: Mladinski dom
Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 9,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
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tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-210.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 17.30, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Mladinski dom Malči Beličeve,
Ljubljana
Št. 204
Ob-40674
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za usposabljanje Elvire Vatovec, Strunjan 140, 6320 Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: Center za usposabljanje Elvire Vatovec, Strunjan 140,
6320 Strunjan.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 17,550.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
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4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova
21,
1000
Ljubljana,
št.
50101-603-50267, sklic na št. 50015-204.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 16. uri, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Center za usposabljanje Elvire Vatovec,
Portorož
Št. 206
Ob-40675
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru,
Polanska c. 6, 2312 Orehova vas.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: Vzgojni zavod
Slivnica pri Mariboru, Polanska c. 6, 2312
Orehova vas.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 6,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-206.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni
ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 15. uri, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru,
Orehova vas
Št. 205
Ob-40676
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
prehrambeno blago za kuhinjo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
prehrambenega blaga je 13,300.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro
Rovšek, proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, št.
50101-603-50267,
sklic
na
št.
50015-205.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
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dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 14. uri, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej,
Veržej
Št. 205A
Ob-40677
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
kurilno olje - 55.000 l letno.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: predvidena vrednost je 6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-205A.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo “kurilnega olja“.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja
2001 ob 14.30, v sejni sobi Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila: cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojno-izobraževalni zavod Veržej,
Veržej
Št. 209
Ob-40678
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojni zavod Kranj, Šempeterska ul.
3, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Vzgojni zavod
Kranj, Šempeterska ul. 3, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 6,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
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vod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, št. 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-209.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 17. uri, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročil:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojni zavod Kranj, Kranj
Št. 208
Ob-40679
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Logatec,
Tržaška 63, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Vzgojno-izobraževalni zavod Logatec, Tržaška 63, 1370
Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
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sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 6,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-208.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januar
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 16.30, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:

– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojno-izobraževalni zavod Logatec,
Logatec
Št. 212
Ob-40680
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Sveta Trojica, Meznaričeva 1, 2235 Sveta Trojica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco: OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva 1, 2235 Sveta Trojica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 5,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-212.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januar
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 13.30, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljublja-
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na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Osnovna šola Sveta Trojica,
Sveta Trojica
Št. 213
Ob-40682
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Frana
Miličinskega, Valburga 4, 1216 Smlednik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Miličinskega, Valburga
4, 1216 Smlednik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za šolske kuhinje v letu 2001.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za vsa živila ali za
posamezne skupine živil.
(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 9,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: v razpisni dokumentaciji.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
šolske kuhinje v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Dvig po
predložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na Zavodu za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana, Miro Rovšek, proti
plačilu 10.000 SIT na žiro račun Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana, št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-213.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo prišle na naslov Zavoda za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana, v tajništvo, do 15. januarja
2001, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zapečateni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, 1000
Ljubljana.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil“, z oznako skupine na katero
se ponudba nanaša.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. januarja 2001
ob 18. uri, v sejni sobi Zavoda za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v razpisni
dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila:
– cena 80 točk,
– plačilni pogoji 20 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ZTI, faks: 01/2416 213, Rovšek Miro.
16., 17.
Vzgojno-izobraževalni zavod
Frana Miličinskega, Smlednik
Št. 101/2000
Ob-40684
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Pivka, Prečna ul. 3,
6257 Pivka, tel./faks: 05/757-04-80 ali
05/757-04-81.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): ponudniki bodo izbrani
na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Pivka,
Prečna ul. 3, 6257 Pivka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
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 in sadje,
8. sadni sokovi in ostale pijače,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
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11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska letna vrednost je 12,524.368 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 2,452.155
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 3,200.649
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 229.251
SIT,
4. jajca: 72.200 SIT,
5. olja in izdelki: 168.955 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
1,221.545 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 288.955 SIT,
8. sadni sokovi in ostale pijače:
712.773 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
233.258 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
117.580 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 2,957.526 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
869.521 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pivka, Prečna ul. 3, 6257
Pivka, v tajništvu šole, vsak dan od 9. do
12. ure, od 15. 12. 2000 dalje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 1. 2001 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV), na žiro račun št.
52200-603-30094.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 1. 2001 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Pivka, Prečna
ul. 3, 6257 Pivka.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Pivka, Prečna ul. 3, 6257 Pivka.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
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ti ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo
pogoje kot so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 1. 2001 od
9. ure dalje.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku Osnovni šoli Pivka, Prečna ul. 3,
6257 Pivka pri v.d. ravnatelju šole Otonu
Račečiču in računovodji šole Margareti
Mrše na tel./faks 05/757-04-80 ali
05/757-04-82.
16., 17.
Osnovna šola Pivka
Št. 64
Ob-40695
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks številka: 477-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN): odprti postopek javnega
naročila.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: izvajalec lahko ponudi vse, ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– račun, računalniški papir (neskončni),
tiskovine: 7.000.000 SIT,
– splošni pisarniški material 5.000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 114, telefon 477-96-28. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki
jih zainteresirani ponudnik plača z virmanon na žiro račun naročnika pri Agenciji
številka 50103-601-23953 s pripisom “JR
B12/00“.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 1. 2001 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku) z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za dobavo pisarniškega materiala – JR B12/00“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477
96 20, faks 477 97 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 1. 2001 ob
9. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje na sedežu naročnika, 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.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumenaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 50. člen ZJN):
– cena 60%,
– plačilni pogoji 20%,
– dobavni rok 20%.
Način uporabe meril je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Erklavec, tel. 477 97
11), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
16., 17.
18. Zahteva za objavo odposlana dne:
7. 12. 2000.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 524/00
Ob-40712
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Novo mesto,

Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
07/33-23-097.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (18. člen ZJN-1): javni razpis za oddajo
naročila po odprtem postopku.
3. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: digitalni ultrazvočni aparat
z barvnim doplerjem za uporabo konveksnih in linearnih sond:
– sektorska sonda za abdomen 2,5–5,5
MHz,
– linearna sonda za sklepe, mišice, vaskulaturo 5–10 MHz,
– endokavitarna sonda sektorska 4,3–9
MHz,
– črnobeli printer.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60
dni od prejema obvestila o izbiri.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba
Irena Kočevar, tel. 07/39-16-132.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, samo negotovinsko na ŽR 52100-603-30372 sklic na
številko 524/00.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo Splošne bolnišnice.
Ponudba mora biti označena: “Ne odpiraj – Ponudba” s številko objave tega razpisa in z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2001 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog z višino 10% vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila oziroma izjave:
– izpisek iz sodnega registra (gospodarske družbe) oziroma kopijo priglasitvenih listin
(samostojni podjetniki), ki niso starejše od 30
dni in obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje
obrtne in obrti podobne dejavnosti,
– izjavo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– potrdilo pristojnega sodišča, da v zadnjih petih letih pred objavo naročila ponudnik ni bil pravnomočno kaznovan za kazni-
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vo dejanje povezano z njegovim poslovanjem in mu ni bilo pravnomočno prepovedano opravljati dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
samostojni podjetniki pa morajo predložiti originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
žiro račun, o stanjih sredstev na ŽR zadnjega
dne v mesecu, za zadnjih 6 mesecev pred
oddajo ponudbe in napoved za odmero davka
od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto,
– seznam najmanj treh opravljenih dobav digitalnih ultrazvočnih aparatov v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila v
Sloveniji, z imeni naročnikov, zneski in datumi dobav,
– izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev
iz razpisne dokumentacije,
– zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji,
– izjavo, da nudi garancijo najmanj 18
mesecev po primopredaji,
– izjavo o zagotavljanju naslednjih plačilnih pogojev: 20% avansa v sedmih dneh po
podpisu pogodbe, preostanek v štirih enakih
mesečnih obrokih, pri čemer zapade prvi
obrok 30. dne po zapisniški primopredaji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 25. 3. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):
a) cena: 80%,
b) garancijska doba: 10%,
c) plačilni pogoji: 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.
16. Oddaja javnega naročila: 8. 12.
2000.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
Št. 4502
Ob-40732
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, faks:
063/425-64-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– delovni stroj za pranje ulic,
– delovni stroj za pometanje ulic,
– traktor s priključki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko ponudi tudi samo enega od navedenih strojev, vendar kot celoto.V primeru,
da bo ponudnik ponudil več strojev mora
izdelati ponudbo za vsak delovni stroj posebej. Naročnik bo ocenjeval vsako ponudbo
posebej, po merilih, ki so v razpisnih dokumentacijah. Naročnik lahko izbere za vsak
stroj drugega dobavitelja.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– delovni stroj za pranje ulic:
24,000.000 SIT,
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– delovni stroj za pometanje ulic:
17,000.000 SIT,
– traktor s priključki: 11,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za
vse delovne stroje je predviden čas dobave 3 mesece, to je najkasneje do 30. 4.
2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javne naprave, j. p., d.o.o, Teharska 49, 3000
Celje, Meta Širca, tel. 063/425-64-09.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno 12. 1. 2001
od 7. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka računa, kam je potrebno znesek nakazati): znesek 10.000 SIT
za vsako razpisno dokumentacijo posebej
vključno z DDV je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, Meta Širca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 1. 2001:
– delovni stroj za čiščenje ulic 10.15,
– delovni stroj za čiščenje ulic 11.15,
– traktor s priključki 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 5 % od vrednosti ponudbe
z veljavnostjo do 31. 2. 2001.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa in
obročno odplačevanje.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
so: odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, izjava, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitev pogodbe, potrdilo o finančnem stanju ponudnika (BON1,
BON2), potrdilo o nekaznovanju ter da ponudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali
likvidaciji, potrdilo o poravnavi vseh davkov
in prispevkov.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana:
ustreznost tehničnim zahtevam, letni stroški
obratovanja vozila, ponujena cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, garancija.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Janez Karo, tel. 063/425-64-00.
16., 17.
Javne naprave,
javno podjetje, d.o.o. Celje
Su 36-01/2000
Ob-40733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska
9, Koper, faks 05/639-58-47.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis – odprti
postopek.
3. (a) Kraj dobave: poslovni prostori
Okrožnega sodišča v Kopru in Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni
in Sežani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
potrošni material po specifikaciji, ki je del
rzapisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje ali za celotno naročilo ali le za del naročila, in sicer za dobavo računalniškega materiala oziroma pisarniškega in potrošnega materiala.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– pisarniški in potrošni material:
5,000.000 SIT,
– računalniški material: 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 3. 2001 do 31. 12. 2001, oziroma sukcesivne dobave v tem obdobju.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 51400-637-20439.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 1. 2001 do 9. ure,
ne glede na način dostave pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis
– ponudba za dobavo pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala – Ne
odpiraj”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Kopru,
Ferrarska 9, Koper – vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 2001 ob 10. uri v konferenčni sobi
št. 325/III Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska 9.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ne.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladnost z vzorcem pogodbe, ki je v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 1. 2001 do
10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):
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a) cena,
b) rok plačila,
c) kvaliteta,
d) dobavni roki.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: sekretarka sodišča Renata
Vadnjal, naslov kot v 6. (a) točki, tel.
05/668-33-33, vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
Razpis poslan v objavo 8. 12. 2000.
16., 17.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 4-2/2000
Ob-40779
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica, faks
05/339-41-60, tel. 05/339-41-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000 Nova
Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni izdelki (ponovni razpis) po skupinah:
– kruh in pekarsko pecivo,
– jajca,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjena zelenjava,
– olja.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,210.222 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 12. 2001, sukcesivno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva
16, 5000 Nova Gorica.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki dokumentacijo
lahko prevzamejo za 5.000 SIT + 950 SIT
(DDV) s plačilom pri blagajni ali na ŽR
52000-603-31390.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 16. 1. 2001
do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe se predloži na
naslov: Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica, tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 1. 2001 ob 9.
uri v prostorih Doma upokojencev Nova
Gorica.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki (Ugotavljanje usposobljenosti) so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
12., 13., 14.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: razpis poslan v objavo 11. 12.
2000.
16., 17.
Dom upokojencev Nova Gorica
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Razveljavitev
Št. 512/2626-1161
Ob-40701
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, ustavljamo postopek oddaje javnega naročila za sanacijo
sten razbremenilcev HE Zlatoličje, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37361. Razveljavi se zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Razveljavitev
3964/00
Ob-40739
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
razveljavlja javni razpis brez omejitev za
gradbena dela za izbiro ponudnika
“gradbenih in obrtniških del za izgradnjo RP
20 kV Izlake” , objavljen v Uradnem listu RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35266,
zaradi veljavne samo 1 ponudbe.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3924/00
Ob-40587
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks
01/432-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku.
3. Kraj izvedbe del: DCV v stari mestni
elektrarni v Ljubljani.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: elektro
in strojne instalacije.
Ocenjena vrednost naročila znaša
65,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne
bomo upoštevali!
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: ne.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ponudi eno variantno
izvedbo elektro in strojne instalacije.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: izvajalec bo
pričel z deli predvidoma meseca februarja
2001 in jih dokončal predvidoma v 3 mesecih po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-

nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 43-15-255 v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana, vsak delovnik med 8. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 16. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
št. 50102-601-90004, sklic na številko
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 16. 1. 2001 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni 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.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 46/00 – Ponudba za izvedbo elektro in strojnih instalacij za
potrebe DCV v stari mestni elektrarni v Ljubljani – Ne odpiraj!”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 1. 2001, ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju Javnega
podjetja 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. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je
30 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list DURS, ki ni starejši od 90 dni,
če ponudnik vključuje sodelovanje podizvajalcev, mora predložiti še podatke o predvidenih
podizvajalcih in izpise njihovih registracij,
– pravnomočno
odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca, datum overovitve nje kopije ni starejši od 90 dni,
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– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da 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 garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini10% pogodbene vrednosti,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3,
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za leto
1999 ne starejša od 90 dni.
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
– pisne izjave vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji razpisnih del, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo razpisanih del v razpisanem roku,
– potrjen predlog pogobe.
Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb!
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma njegovega podizvajalca za izvedbo elektro in strojnih instalacij,
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovane do 11. 1. 2001.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-40691
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, faks 03/426-58-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): javni razpis gradbenih
del: odprti postopek.
3. Kraj izvedbe del: Mestna občina
Celje.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali: rekonstrukcija
mostu čez Voglajno pri Teharjih.
Ocenjena vrednost del : 50,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja del
po sklopih.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del: 1. 3. 2001., dokončanje del:
30. 4. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Constructa inženiring, d.o.o., Gledališka 2, Celje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 1. 2001. do
12. ure
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
50700-630-9010105 sklic: 00 714100.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do četrtka 18. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Celje - Komunalna direkcija,Prešernova 27, Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 18. 1. 2001 ob 11. uri, Mestna občina Celje, Komunalna direkcija –sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
skladno z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do četrtka 18. 1. 2001
do 10.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
1. cena za izvedbo del po predračunu:
2. plačilni rok,
3. kakovost,
4. reference,
5. priznana usposobljenost,
6. rok izvedbe,
(kriteriji bodo razvidni v razpisni dokumentaciji, december 2000).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo mostu čez Voglajno pri
Teharjih”.
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17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena in
številka objave namere, če je bila objavljena: predhodna objava namere ni bila objavljena.
18. Prvi javni razpis za to naročilo je bil
objavljen dne 22. 9. 2000, Ob-35607, objava o izidu razpisa v tem Uradnem listu RS,
z dne 15. 12. 2000.
Mestna občina Celje
Ob-40705
1. Naročnik: Dom upokojencev Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica.
2 Način izbire najugodnejšega ponudnika: oddaja naročila po odprtem postopku.
3 Kraj izvedbe del: Gregorčičeva 16,
Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbeno-obrtniških in istalacijskih
del pri dozidavi ter delni prenovi doma
upokojencev v Novi Gorici.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:
45,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: za ponujena dela obstaja
samo ena varianta.
6. Datum predvidenega pričetka del:
26. 2. 2001 dokončanje del: 28. 5. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL
Inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva
2, 5000 Nova Gorica, tel. 065/33-30-350,
faks 065/30-25-400 kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 12. 1. 2001 vsak
delovnik med 8. in 9. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, Dom upokojencev”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
četrtka 18. 1. 2001 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev, Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica (tajništvo
direktorja).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Dom upokojencev, Gregorčičeva 16, 5000
Nova Gorica (tajništvo direktorja), 18. 1.
2001 ob 13.15.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% od ocenjene
vrednosti naročila za zavarovanje resnosti
ponudbe z veljavnostjo do 19. 2. 2001.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik predložene ponudbe ne more umakniti do
19. 2. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke zahtevane v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Edil inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Št. 1000/00
Ob-40706
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 063/715-225, faks 063/715-049,
kontaktna oseba Cveto Hercog, inž. grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (18. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca po odprtem postopku.
3. Kraj izvedbe del: Podkraj–Stebovnik
v Občini Žalec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Podkraj–Stebovnik.
Ocenjena vrednost investicije znaša
80,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja, glede na
finančna sredstva investitorja.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul.
Nade Cilenšek 5, Žalec – tajništvo pri Zvonki Cimerman.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 29. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP RS o
plačilu materialnih stroškov na žiro račun št.
50750-601-19709 – Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., s pripisom: Razpis – Vodovod Podkraj – Stebovnik ali ob plačilu na
blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec,
tel.
063/715-225,
faks
063/715-049 – tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – vodovod Podkraj–Stebovnik – Ne odpiraj” in številko objave v Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 2001 ob
12. uri, na naslovu: Občina Žalec, Oddelek
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za okolje, prostor in komunalne zadeve, Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT,
kar je 5% od ocenjene vrednosti. Trajanje
garancije je 90 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: glavni pogoji glede financiranja in plačila so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela pod posamezno točko oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokončanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 23. 1. 2000 do 12. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
merila so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, reference, usposobljenost ponudnika, rok izdelave in ostale ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najnižja ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe, pridržuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponudniku. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-40773
V javnem razpisu za dokončno odmero
AC odseka Naklo – Kranj (vzhod), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105 z dne
17. 11. 2000, Ob-39084, se popravijo točke 9. (b), 10. in 11., ter se pravilno glasijo:
9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 17. 1. 2001.

10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 1. 2001 do 8.30.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 1. 2001 ob
9. uri na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
312/III.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Razveljavitev
Št. 1.5-769/00
Ob-40777
Na podlagi 26.1. točke navodil ponudnikom Slovenske železnice, d.d., kot naročnik, v postopku javnega naročila za izbiro
najugodnejše ponudbe za izdelavo projekta
izdajajo naslednji sklep:
Razveljavi se javni razpis za izbiro najugodnejše ponudbe za izdelavo projekta
PGD/PZR: prilagoditev ENP za daljinsko vodenje na progah Dobova–Ljubljana–Jesenice in Zidani Most–Maribor–Šentilj, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8.
2000, Ob-33311.
Obrazložitev: v skladu z 2. členom navodila o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 99/00) lahko uporabniki proračunskih
sredstev prevzemajo obveznosti v breme
proračuna Republike Slovenije za leto
2000, do vključno 2. 11. 2000. Ker pogodba z izbranim izvajalcem do zgoraj navedenega datuma ni bila sklenjena, naročnik
ne more in ne sme prevzeti več nobenih
finančnih obveznosti, ki bi obremenjevale
proračun za leto 2000.
Glede na navedeno je bilo potrebno javni razpis za izbiro najugodnejše ponudbe za
izdelavo projekta PGD/PZR: Prilagoditev
ENP za daljinsko vodenje na progah Dobova–Ljubljana–Jesenice in Zidani Most–Maribor–Šentilj, razveljaviti.
Slovenske železnice, d.d.
Razveljavitev
Št. 1.5-769/00
Ob-40778
Na podlagi 26.1. točke navodil ponudnikom Slovenske železnice, d.d., kot naročnik, v postopku javnega naročila za izbiro
najugodnejše ponudbe za izdelavo projekta
izdajajo naslednji sklep
Razveljavi se javni razpis za izbiro najugodnejše ponudbe za izdelavo elaborata:
prilagoditev SNEV povečani intenzivnosti
prometa na posameznih odsekih, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33311.
Obrazložitev: v skladu z 2. členom navodila o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
99/00) lahko uporabniki proračunskih sredstev prevzemajo obveznosti v breme proračuna Republike Slovenije za leto 2000, do
vključno 2. 11. 2000. Ker pogodba z izbranim izvajalcem do zgoraj navedenega datuma
ni bila sklenjena, naročnik ne more in ne sme
prevzeti več nobenih finančnih obveznosti, ki
bi obremenjevale proračun za leto 2000.
Glede na navedeno je bilo potrebno javni razpis za izbiro najugodnejše ponudbe za
izdelavo elaborata: prilagoditev SNEV po-
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večati intenzivnosti prometa na posameznih
odsekih, razveljaviti.
Slovenske železnice, d.d.
Razveljavitev
Ob-40787
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sporoča, da je Državna revizijska komisija v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka
oddaje javnega naročila in na predlog vlagatelja za revizijo postopka ISS Servissystem,
d.o.o., Kopitarjeva 5, Maribor s sklepom št.
18-190/00-22-1497 z dne 14. 11. 2000
ugodila zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000 pod št.
objave Ob-35693 – za dnevno in tedensko
čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi sanitarnimi prostori, predavalnicami, hodniki, parkirišči, okolico stavbe in steklene
površine Pravne fakultete, Poljanski nasip
2, Ljubljana, in postopek razveljavila.
Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
Ob-40788
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
Poljanski nasip 2, Ljubljana, faks
01/4203-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov in predavalnic Pravne fakultete
v ocenjeni letni vrednosti naročila
10,000.000 SIT z vključenim DDV.
4. Kraj izvedbe: objekti Pravne fakultete
na naslovu Poljanski nasip 2, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudnik mora biti usposobljen
za tovrstna dela.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik bo izbran v skladu z ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne in fizične osebe morajo navesti imena in izobrazbo odgovorne osebe za izvedbo
postopka.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za celotno naročilo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta, po razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski
nasip 2, Ljubljana, soba 109.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 19. 1.
2001, vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Osebni dvig razpisne dokumentacije je mo-
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žen po najavi in predložitvi potrdila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, polog na račun
Pravne
fakultete,
št.
50100-603-40232 z oznako čiščenje.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do četrtka, 25. 1.
2001 ob 12. uri.
(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 26. 1. 2001 ob 10. uri v dekanatu
Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip
2, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbeni konzorcij.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran v skladu z
veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti, tako kot je to opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 3. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena – vrednost merila 50
točk (50/100),
– zajetost materialnih stroškov čistil in
potrošnega materiala v ponujeni ceni 30
točk (30/100),
– reference ponudnika 20 točk
(20/100).
18. Druge informacije o naročilu: naročnik bo odgovarjal ponudnikom na vsa
vprašanja v zvezi s tem razpisom samo v
pisni obliki na podlagi pisnih vprašanj, ki
bodo prispela do naročnika s priporočeno
pošto.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena.
20.
Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
Št. 541/00-42/01
Ob-40505
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, 04/237-31-14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku (18. člen ZJN-1).
3. Vrsta storitve in opis naročila: storitve čiščenja poslovnih prostorov (čiščenje stavb iz 14. točke Priloge I A ZJN-1).
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
5. a), b), c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: oddaja posamičnih delov storitve ni mogoča.
7. a), b).
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 2. 2001 za
dobo treh let.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tajništvo Oddelka za tehnične zadeve, tel. 04/237-31-10.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko plačajo na
blagajni Mestne občine Kranj ali z virmanom na žiro račun Mestne občine Kranj,
št. 51500-630-50113.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 2001 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: ”Ponudba za čiščenje
poslovnih prostorov - ne odpiraj!”. Na hrbtni
strani ponudbe mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2001 ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ponujene
vrednosti.Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe ne more biti krajše od trajanja veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 1. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
18. Druge informacije o naročilu: Sašo
Govekar, tel. 04/237-31-11.
Mestna občina Kranj
Št. 3283
Ob-40523
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
(NEK), Vrbina 12, Krško, Slovenija, telefaks
00386-7-4921-528.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – jani razpis
za izbiro izvajalca po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba storitve odstranjevanja usedlin na obeh uparjalnikih
NE Krško.
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4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik mora izvesti delo v skladu s splošnimi in posebnimi predpisi in standari, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve so natančno podane v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: maj 2001 – redni letni
remont.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, Krško, uvozna nabava Breda Vidmar.
(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško,
uvozna nabava.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2001 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 1. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 08506-5/00
Ob-40659
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
02/530-33-24.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): odprti postopek.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: kompletno čiščenje stav-
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be na Kardoševi 2 in Trubarjev drevored
4 (poročna dvorana – občasno).
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1 leto z možnostjo podaljšanja letno do 3 let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 1. 2001.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 1. 2001 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali osebno
v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2001 ob 12.30 v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – urad župana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
in po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 1. 2001
od 12. ure naprej.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1): najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: pred
izdelavo ponudbe si ponudniki morajo objekt ogledati.
Datum odpošiljatve: 7. 12. 2000.
19., 20.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 44/00
Ob-40660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje upravnih prostorov in zgradb Mestne občine
Ljubljana in receptorska služba.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 5. 2001,
24 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Dalmatinova 1, soba 101, Ljubljana, Alenka
Mihelčič, med 10. in 12. uro, vsak delovnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št.
50100-630-810108,
sklic
na
št.
121-14000, s pripisom varovanje in receptorska služba v MOL.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 1. 2001 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Dalmatinova 1, soba 101/I. nadstropje,
Alenka Mihelčič – osebno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2001 ob 9.30, Mestna uprava, Dalmatinova 1, soba 101/I.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe: 2%,
– izjava banke za bančno garancijo za
solidno izvedbo storitev: 10%.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 1. 2001,
9.30.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena/uro: 70%,
– strokovna priporočila (reference):
30%.
18. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3283
Ob-40734
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
(NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija,
telefaks 07/49-21-528.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (17. člen ZJN-1): 18. člen ZJN – 1 oddaja naročila po odprtem postopku.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve revizije in/ali
remontnih aktivnosti na generatorjih in
visokonapetostnih motorjih v NEK v času remonta 2001.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik mora izvesti delo v skladu s splošnimi in posebnimi predpisi in standardi kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve so natančno podane v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del: izdelava dokumentacije: začetek aprila 2001;
opravljanje storitve: maj 2001; konec del:
junij 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, uvozna nabava, Vesna Deak.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2001 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško,
uvozna nabava.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 1. 2001 ob 10. uri, v glavni sejni sobi
223, na 2. nadstropju poslovne zgradbe na
naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 1. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1): navedeno v razpisni dokumentaciji.
Datum odpošiljatve: 8. 12. 2000.
18., 19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-40683
1. Naročnik: Slovenska nacionala turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, tel.: 01/5891-840, faks
01/5891-841.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): odprti način.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zagotavljanje storitev
najema avtomobilov v letu 2001, ocenjena vrednost 6.000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: prevoz tujih novinarjev
in tujih agentov po Sloveniji in prevoz promocijskega materiala za potrebe sejmov in
borz po svetu.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifični poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o pospeševanju turizma.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitev: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamične storitve ne bodo
upoštevane.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: celotno leto 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenska nacionala turistična organizacija: Jana S. Apih, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
tel. 01/5891- 840, faks 01/5891-841.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 1. 2001.
(c)
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 1. 2001 do 10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska nacionala turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, tel. 01/5891-840, faks
01/5891-841.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2001, ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija v višini 10% za resnost
ponudbe in dobro izvedbo del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v roku 30 dni
po izvedbi javnega dela in izstavitvi
fakture.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naričilo: ni posebnih zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti ekipo in avtomobile,
za ustrezno izvedbo naročil.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 1. 2001.
17., 18., 19., 20.
Slovenska nacionalna turistična
organizacija
Št. 014157
Ob-40713
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, faks
01/231-78-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: FIT in protipožarno varovanje objektov v upravljanju JP Vo-Ka v
vrednosti 50,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: celotni sistem vodovoda in kanalizacije v upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ponudbe lahko oddajo samo
ponudniki, katerih osnovna dejavnost je
opravljanje varovanja objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponudnik mora upoštevati zakonsko določene
pravilnike in odloke v zvezi s predmetnim
naročilom.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
naročnik ne bo priznal.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba se sklene za
obdobje treh let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana (II. nadstropje, pri
Francu Vizjaku, tel. 01/472-94-73, faks
01/231-78-51).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT na račun 50100-601-11581 ali na naši
blagajni na Krekovem trgu 10, (od 8. do 13.
ure) - ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov, telefon, fax in
priimek ter ime kontaktne osebe.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 1. 2001 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: naslov investitorja
(vložišče).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 1. 2001 ob 8. uri v prostorih JP Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10, Ljubljana sejna soba/II.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in ostala razpisna dokumentacija.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum javnega odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 0512/3-308/84-2-99
Ob-40515
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejših ponudnikov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
1. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 8
veljavnih in popolnih ponudb. Pri ocenjevanju teh ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji
(cena, življenska doba fotokopirnega stroja, servisiranje na število kopij ter cena tega servisa, reference ponujene opreme,
razširjenost servisne mreže po regijah ter
finančno stanje ponudnika), ter izbral najugodnejša ponudnika, kot je navedeno v 5.
točki te objave.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:
– za podsklop 1.1. (fotokopirni stroj manjše zmogljivosti z hitrostjo kopiranja med
12 in 15 kopij/min): ILIR d.o.o., Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana,
– za podsklop 1.2. (namizni fotokopirni
stroj manjše zmogljivosti s hitrostjo kopiranja med 16 in 19 kopij/min): Avtotehna
biro d.o.o., Celovška c. 175, 1000 Ljubljana,
– za podsklop 2.1.(namizni fotokopirni
stroj srednje zmogljivosti z hitrostjo kopiranja med 20 in 30 kopij/min): ILIR d.o.o.,
Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana,
– za podsklop 2.2.(namizni fotokopirni
stroj srednje zmogljivosti z hitrostjo kopiranja med 33 in 40 kopij/min): ILIR d.o.o.,
Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti in vgraditi:
– fotokopirni stroj manjše zmogljivosti; 23 kosov,
– fotokopirni stroj srednje zmogljivosti; 3 kose.
7. Pogodbena vrednost:
– za podsklop 1.1. ILIR d.o.o.:
575.008 SIT z vključenim DDV,
– za podsklop 1.2. Avtotehna biro
d.o.o.: 3.916.142,44 SIT z vključenim
DDV,
– za podsklop 2.1. ILIR d.o.o.:
1.254.545,60 SIT z vključenim DDV,
– za podsklop 2.2. ILIR d.o.o.:
553.302,40 SIT z vključenim DDV.
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8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam (podatke od 4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po delih!):
Ponudnik ILIR d.o.o. ne nastopa s podizvajalci.
Ponudnik Avtotehna biro d.o.o. nastopa s podizvajalci, v višini 3,5% ponudbene
vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Podsklop 1.1.: 147.000 SIT brez DDV,
114.700 SIT brez DDV;
Podsklop 1.2.: 209.200 SIT brez DDV,
169.882 SIT brez DDV.
Podsklop 2.1.: 677.750 SIT brez DDV,
527.120 SIT brez DDV.
Podsklop 2.2.: 855.271,88 SIT brez
DDV, 464.960 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80/99, Ob-12596.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-40520
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Zali Rovt Tržič, Pot na Zali rovt 15, Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50.
člen ZJN).
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok
30 dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora
biti meso slovenskega izvora, odzivni čas
– en delovni dan, zagotovljena kontrola
kvalitete, najnižja cena. Vsa merila so v
enakem razmerju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. Za kruh, pekovsko pecivo, kekse
in slaščičarske izdelke
– Don Don, d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce;
2. Za meso in mesne izdelke
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Mir Mesna industrija Radgona,
d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
3. Za perutnino
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Mir Mesna industrija Radgona,
d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
4. Za mleko in mlečne izdelke
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
5. Za sadje in zelenjavo
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
6. Za zmrznjene ribe in ostalo hrano
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
7. Za jajca
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
8. Za mlevske izdelke in testenine
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
9. Za sirupe in sadne sokove
– Impuls Domžale, d.d.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;
10. Za ostalo prehrambeno blago
– Implus Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Mercator, SP Blagovnica Tržič,
Cankarjeva 1a, 4290 Tržič,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Zali
rovt Tržič, Pot na Zali rovt 15, 4290 Tržič
in podružnična šola Podljubelj, Podljubelj
107, Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 7,810.000 SIT, in sicer:
1. za kruh in pekovske izdelke v vrednosti ca. 2,265.000 SIT,
2. za meso in mesne izdelke v vrednosti ca. 1,415.000 SIT,
3. za perutnino v vrednosti ca.
220.000 SIT,
4. za mleko in mlečne izdelke v vrednosti ca. 1,240.000 SIT,
5. skupaj sadje in zelenjava v vrednosti ca. 1,050.000 SIT,
6. za zmrznjene ribe in ostala hrana
v vrednosti ca. 150.000 SIT,
7. za jajca v vrednosti ca. 40.000 SIT,
8. za mlevske izdelke in testenine v
vrednosti ca. 150.000 SIT,
9. za sirupe in sadne sokove v vrednosti ca. 760.000 SIT,
10. za ostalo prehrambeno blago v
vrednosti ca. 520.000 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
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9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 10 do
15% nižje od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola Zali Rovt
Tržič
Št. 151
Ob-40521
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica
za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva
4, 6210 Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja nabavna cena blaga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.
6. (a) Kraj dobave: fco skladišče naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gorivo-kurilno olje EL,
180.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 17,640.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: naročnik je
prejel 2 ponudbi, in sicer: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper in Petrol,
d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,703.000 SIT, 17,640.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37296.
Bolnišnica za zdravljenje
in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov
in podaljšano splošno-bolnišnično
nego
Sežana
Št. 04-104
Ob-40522
1. Naročnik, poštni naslov: JVZ Vrtec
Šoštanj, Koroška 13, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
– za paštete: Osem, d.o.o., Grosuplje,
2. zmrznjene ribe: Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče,
3. jabolka: KZ Šaleška dolina, Trg
svobode 12, 3325 Šoštanj,
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4., 5. sveže in južno sadje in sveža zelenjava: TP Era Velenje, Prešernova
10, 3320 Velenje,
– za suho sadje: Ictas, d.o.o., Grintovška 16, 1000 Ljubljana,
6. jajca: KZ Laško, Kidričeva 2,
3270 Laško,
7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– sladoledi: Ljubljanske mlekarne,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
8. kruh in pekovsko pecivo: Klasje
Celje, Resljeva 16, 3000 Celje,
9. spl. prehrambeno blago: TP Era
Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– zmrznjena zelenjava in ribe tuna
Dalmar 1,705 kg: Brumec-Ručigaj, d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Loka-Mengeš.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,343.219,60 SIT, 87.015,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, Ob-37767.
JVZ Vrtec Šoštanj
Št. 75/53/2/00
Ob-40577
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: material za popravila in vzdrževanje (za
skupino 6-Splošno kovinski inštalacijski material), se prizna, za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001, naslednjemu ponudniku:
– Skupina 6-Splošno kovinski inštalacijski material;
1. Merkur, d.d., Sokolovska 58,
2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje.
6. Splošno kovinski inštalacijski material.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis material za popravila in vzdrževanje
(skupina 6-Splošno kovinski inštalacijski
material) je ponovljen, vendar je ponovno
bila predložena samo ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika Merkur d.d., Sokolovska 58, 2000 Maribor zato je naročnik sprejel sklep z dne 29. 11. 2000 o

oddaji javnega naročila z neposredno pogodbo navedenemu ponudniku.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37846.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 65/51/2/00
Ob-40579
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvalitete ponuditi najnižjo končno vrednost
predračuna skupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga: živila in material za prehrano, za skupini 5-ribe in mehkužci, 12-zelenjava in sadje zmrznjeno, se prizna, za obdobje od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2001, naslednjima
ponudnikoma:
1. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka-Mengeš, za skupini: ribe in mehkužci; zelenjava in sadje zmrznjeno;
2. Delmar, d.d., Dantejeva 2, 6310
Izola: za skupini: ribe in mehkužci; zelenjava in sadje zmrznjeno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano
5. Ribe in mehkužci,
12. Zelenjava in sadje zmrznjeno.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis živila in material za prehrano, za skupini 5-ribe in mehkužci in 12-zelenjava in
sadje zmrznjeno je ponovljen.
Naročnik bo oba ponudnika, ki jima je
priznal sposobnost za drugo in tretje obdobje pozval k dostavi predračunov, za prvo obdobje pa veljajo cene iz ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37849.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 1616/2000
Ob – 40585
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška
Bela, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo je bila najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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Skupina, podskupina
in vrsta ponujenega blaga

1. Mleko in mlečni izdelki
1 – mleko
2 – jogurti
3 – sir
4 – ostali mlečni izdelki
2. Meso in mesni izdelki
1 – meso in mesni izdelki
2 – salame
3. Ribe: zamrznjene ribe
5. Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
2 – zamrznjena zelenjava
7. Kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
1 – kruh
2 – slaščičarski izdelki
3 – pekovski izdelki
5 – ostali pekovski izdelki
6 – pizza
8. Ostalo prehrambeno blago
19 – zamrznjeni kromp. Izdelki
23 – zamrznjeno pecivo
24 – zamrznjeni končni izd.
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Ponudnik

Mlekarna Celeia d.o.o.,Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče
Mesarija Mlinarič d.o.o., Lesce
Mesarija Mlinarič d.o.o., Lesce
Živila Kranj d.d., Naklo
Živila Kranj d.d., Naklo
Žito Gorenjka d.d., Lesce
Pekarna Planika d.o.o., Bled
Pekarna Planika d.o.o. Bled,
Žito Gorenjka d.d., Lesce
Žito Gorenjka d.d., Lesce
Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica
Pekarna Pečjak d.o.o.,Škofljica
Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica

Izbrana ponudba
v SIT

366.519,40
414.199,00
162.000,00
721.732,40
1,706.762,00
618.555,00
71.850,00
51.127,00
588.550,00
67.500,00
1,021.500,00
9.440,00
396.060,00
5.443,20
61.819,20
34.214,40

6. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidno iz 5. točke.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz 5. točke.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina, podskupina
in vrsta ponujenega blaga

Št.
ponudb

1. Mleko in mlečni izdelki
1 – mleko

2

2 – jogurti

2

3 – sir

2

4 – ostali mlečni izdelki

2

2. Meso in mesni izdelki
1 – meso in mesni izdelki

2

2 – salame

2

3. Ribe – zamrznjene ribe

2

4. Sveža zelenjava in sadje
5. Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1 – pasterizirana in steriliz.z.
2 – zamrznjena zelenjava

1

3 – kompoti
6. Sadni sokovi in sirupi
1 – sadni sokovi
2 – sirupi
7. Kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
1 – kruh

1
2

366.519,40
392.212,80
414.199,00
510.732,00
162.000,00
174.150,00
721.732,40
768.754,00
1,740.100,00
1.706.762,00
823.500,00
618.555,00
75.414,00
71.850,00
931.014,00
233.486,00
56.698,30
51.127,00

0
1
0

182.686,00

2

663.750,00
588.550,00
181.210,00
67.500,00
1,021.500,00
1,237.500,00
26.389,04
9.440,00
17.942,00
610.098,00
396.060,00

2 – slaščičarski izdelki

4

3 – pekovski izdelki

3

4 – keksi
5 – ostali pekovski izdelki

1
3

6 – pizza

4

8. Ostalo prehrambeno blago
1 – začimbe
2 – jušni koncentrati
3 – kavni nadomestki

Vrednost najvišje
in najniž. ponud.
v SIT

1
1
1

23.406,00
46.159,00
30.502,00
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Skupina, podskupina
in vrsta ponujenega blaga

Št.
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Št.
ponudb

4 – kis
5 – olje
6 – sladkor
7 – marmelada
8 – margarina
9 – med
10 – moka in žitarice
11 – testenine
12 – omake instant
13 – jušne zakuhe
14 – puding
15 – dodatki jedem
16 – jajca
17 – konzervirane ribe
18 – suho sadje
19 – zamrznjeni kromp. izdelki

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

20 – čaji
21 – kreme,pireji
22 – namazi
23 – zamrznjeno pecivo

1
0
1
3

24 – zamrznjeni končni izd.

3

Vrednost najvišje
in najniž. ponud.
v SIT

18.338,00
47.384,00
219.470,00
103.739,00
31.607,00
129.325,00
104.188,92
7.285,00
22.764,00
8.242,00
96.351,00
43.740,00
302.766,00
37.541,00
5.443,20
10.848,00
56.643,00
90.450,00
61.819,20
93.058,00
34.214,40
55.748,40

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz 9. točke.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: naročnik bo za razpisano blago,na katerega ni dobil
najmanj dve popolni ponudbi javni razpis ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38156.
Osnovna šola Koroška Bela
Jesenice

Št. 01-03
Ob-40591
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): Izbira dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponujena cena kot kombinacija ponujenih odstotkov provizije in najugodnejši plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tuja periodika po vsakoletni specifikaciji.
7. Pogodbena vrednost: 13,577.631
SIT (z vključenim DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,368.934 SIT, 13,577.631 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38279.
Kemijski inštitut, Ljubljana

izvajalca
brez
omejitev
MORS
BO-52A/2000.
3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena: 0,7 utež, dobavni rok:
0,15 utež, garancija: 0,15 utež.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skill Informatika d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Ventralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– A) 14 kos lokator satelitski (GPS) 3,299.096,50 SIT,
– B) 5 kos geografski pozicijski sistem (GPS) - 722.925 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 4,022.021,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 3,299.096 SIT, 3,900.667,68 SIT,
B) 722.925 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradni list Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 78, z dne 1. 9. 2000.
Ministrstvo za obrambo

Št. MORS BO-52A/2000
Ob-40593
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro

Ob-40632
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj, faks:
04/ 2083-600.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-

jalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference dobav delež 15%,
– dobavni pogoji delež 10%,
– cena delež 60%,
– plačilni pogoji delež 10%,
– certifikat kakovosti (ISO 9001) delež
5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
– Eltima, d.o.o., Šlandrova 8a, Ljubljana-Črnuče,
– Elektronabava, d.d., C. 24. junija 3,
Ljubljana
– Izoelektro, d.o.o., Tržaška 37a, Maribor,
– Telma trade, d.o.o., Motnica 13, Trzin,
– Merkur, d.d., C. na okroglo 7, Naklo,
– Tehmar, d.o.o., Panonska 30, Maribor,
– C&G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,
– Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: PE Kranj, Ul.Mirka
Vadnova 3a, Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a,
4274 Žirovnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: material in oprema za izgradnjo elektroenergetskih vodov in naprav.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-7045.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 961/2000
Ob-40651
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 14. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je za posamezne skupine oziroma podskupine priznal sposobnost
dobave blaga za obdobje od 1.1.2001 do
31.12.2001 trem ponudnikom, ki so izpolnjevali vse zahtevane izločitvene kriterije in
so bili cenovno najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) sadje in zelenjava:
1. sadje južno:
1. S. P. Plod d.o.o., Preloge 25,
Zgornja Ložnica,
2. Era d. d., PE Sadje in zelenjava,
Prešernova 10, Velenje,
3. Geaprodukt d.o.o., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana;
2. sadje domače:
1. S. P. Plod d.o.o., Preloge 25,
Zgornja Ložnica,
2. Geaprodukt d.o.o., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana,
3. Era d. d., PE Sadje in zelenjava,
Prešernova 10, Velenje;
3. zelenjava:
1. Geaprodukt d.o.o., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana,
2. Mercator d.d., Povrtnina, Tržaška 33, Maribor,
3. Era d.d., PE Sadje in zelenjava,
Prešernova 10, Velenje;
b) kruh in pekovsko pecivo:
1. Klasje Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
2. Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
Ljubljana;
c) mlevski izdelki in testenine:
1. Žito d.d., Šmartinska cesta 154,
Ljubljana,
2. Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
3. Mercator d.d., Dunajska cesta
107, Ljubljana;
d) meso in mesni izdelki:
1. Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, Laško,
2. Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur,
3. Mesnine Žerak, Franci Žerak s.p.,
Strmolska ulica 9, Rogatec;
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki:
1. Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, Vipava;
f) jajca:
1. Zgornjesavinjska kmetijska zadruga z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, Mozirje,
2. Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, Laško,
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3. Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, Šentjur;
g) splošno prehrambeno blago:
Mercator d.d., Sektor eksterna trgovina, Slovenčeva 25, Ljubljana,
Era d.d., Prešernova 10, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material –
živila in material za prehrano;
a) sadje in zelenjava,
b) kruh in pekovsko pecivo,
c) mlevski izdelki in testenine,
d) meso in mesni izdelki,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena
zelenjava in zmrznjena zelenjava,
f) jajca,
g) splošno prehrambeno blago.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne skupine oziroma podskupine.
7. Pogodbena vrednost:
a) sadje in zelenjava:
1. sadje južno 778.798,80 SIT,
2. sadje domače 793.108,80 SIT,
3. zelenjava 3,581.225 SIT,
b) kruh
in
pekovsko
pecivo
2,717.980,72 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine
1,163.474,03 SIT,
d) meso
in
mesni
izdelki
11,373.360,74 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena
zelenjava in zmrznjeni izdelki 8,010.738,40
SIT,
f) jajca 583.200 SIT,
g) splošno prehrambeno blago
11,282.140,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) sadje in zelenjava 8, od tega 4
popolne,
b) kruh in pekovsko pecivo 2,
c) mlevski izdelki in testenine 5, od
tega 3 popolne,
d) meso in mesni izdelki 5, od tega 4
popolne,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena
zelenjava in zmrznjeni izdelki 3, od tega 2
popolni,
f) jajca 5, od tega 4 popolne,
g) splošno prehrambeno blago 3, od
tega 2 popolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) sadje in zelenjava
1. sadje južno 822.140 SIT,
778.798,80 SIT,
2. sadje domače 990.595 SIT,
793.108,80 SIT,
3. zelenjava 3,964.053,60 SIT,
3,581.225 SIT,
b) kruh
in
pekovsko
pecivo
3,095.916,11 SIT, 2,717.980,72 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine
1,241.699,51 SIT, 1,163.474,03 SIT,
d) meso
in
mesni
izdelki
11,945.554,92 SIT, 11,373.360,74 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki 9,697.736,56 SIT,
8,010.738,40 SIT,
f) jajca 995.814 SIT, 583.200 SIT,
g) splošno prehrambeno blago
11,337.236,50 SIT, 11,282.140,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35970.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 960/2000
Ob-40652
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je priznal sposobnost
dobave blaga za obdobje od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001 ponudnikoma, ki sta izpolnjevala vse zahtevane izločitvene kriterije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravstveni material –
zdravila in laboratorijski meterial.
Količine blaga so razvidne iz predračuna.
7. Pogodbena
vrednost:
41,199.601,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,432.931,97 SIT, 41,199.601,60
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
87-88 z dne 29.9.2000, Ob-35972.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 235/2000
Ob-40653
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); ustreznost ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo, tehnične in tehnološke rešitve, cena, poprodajne aktivnosti,
plačilni pogoji, reference, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoključavničarstvo Marijan
Pušnik s.p., Črešnjevec 120a, Slovenska
Bistrica.
6. (a) Kraj dobave: Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilska avtocisterna.
7. Pogodbena
vrednost:
33,736.453,59 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,237.863,18 SIT, 33,736.453,59
SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 102 z dne 10. 11. 2000.
14.
Gasilska brigada, Ljubljana
Št. 026-2000
Ob-40656
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000
Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 22. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 0 – 10 točk,
– kvaliteta: 0 – 5 točk,
– izvor porekla blaga: 0 – 5 točk,
– reference: 0 – 5 točk,
– lastna proizvodnja: 0 – 5 točk,
– dobavni rok: 0 – 4 točke,
– interventna naročila: 0 – 4 točke,
– druge posebne ugodnosti: 0 – 4 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe:
– Jurmes d.d. Šentjur, Leona Dobrotinška 15, 3220 Šentjur,
– Mesarstvo Rešet, Krč Matjaž s.p.,
Huje 9, 4000 Kranj,
– Mesarstvo Čadež, Čadež Anton
s.p., Visoko 7 g, 4212 Visoko;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
– Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce
– Peks d.d. Škofja Loka, Kidričeva
cesta 53, 4220 Škofja Loka
4. skupina: sadje in zelenjava:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Tuti Fruti d.o.o. Naklo, Glavna cesta 28, 4202 Naklo,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Droga d.d. Portorož, Obala 27,
6320 Portorož;
5. skupina: ostalo prehrambeno blago:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Matije
Čopa Kranj, Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po naslednjih skupinah:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
4. skupina: sadje in zelenjava,
5. skupina: ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo določena s konkretnimi naročili.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe: 5,973.889,40 SIT, 5,065.233 SIT,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
4,480.136,34 SIT, 2,277.405,40 SIT (delno),
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki:
3,567.407,40
SIT,
1,424.765,38 SIT (delno),
4. skupina: sadje in zelenjava:
3,240.854,26 SIT, 335.852,28 SIT (delno),
5. skupina: ostalo prehrambeno blago: 3,397.845 SIT, 165.888 SIT (delno).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36947.
Osnovna šola Matije Čopa
Kranj
Št. 021-64-001
Ob-40657
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola »8 talcev« Logatec, Notranjska cesta 3,
1370 Logatec in Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 20. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 0 – 10 točk,
– kvaliteta: 0 – 5 točk,
– izvor porekla blaga: 0 – 5 točk,
– reference: 0 – 5 točk,
– lastna proizvodnja: 0 – 5 točk,
– dobavni rok: 0 – 4 točke,
– interventna naročila: 0 – 4 točke,
– druge posebne ugodnosti: 0 – 4 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe:
– Kraljeve mesnine d.d. Ljubljana,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,
– Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja
Slivnica 107, 1290 Grosuplje,
– Litijska mesarija d.d., Slatna 1,
1275 Šmartno pri Litiji;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,
– Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
– Mlekarna Planika predelava mleka
d.o.o. Kobarid, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid;
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
– Don Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Žito Ljubljana d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,

– Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvorska cesta 5 c, 6230 Postojna,
– Pekarna Vrhnika d.d., Idrijska 21,
1360 Vrhnika;
4. skupina: sadje in zelenjava:
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbentici 2,
2255 Vitomarci,
– Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta
48, 5222 Šempeter pri Gorici,
– DG 69 d.o.o., Drenov grič 69,
1360 Vrhnika,
– Magajna Robert s.p., V Radno 2,
1351 Brezovica pri Ljubljani;
5. skupina: ostalo prehrambeno blago:
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana Črnuče,
– Kolinska d.d. Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana,
– PS Mercator d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola »8 talcev« Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec in Osnovna šola Tabor Logatec,
Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po naslednjih skupinah:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
4. skupina: sadje in zelenjava,
5. skupina: ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe: 6.951.952,20 SIT, 109.641,60 SIT
(delno)
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
5,616.252,21 SIT, 3,018.080,52 SIT (delno),
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki:
7,777.061,40
SIT,
16.524,34 SIT (delno),
4. skupina: sadje in zelenjava:
3,637.970,13 SIT, 381.133,94 SIT (delno),
5. skupina: ostalo prehrambeno blago: 5,955.957,90 SIT, 791.791,20 SIT
(delno).
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: iz postopka javnega naročila je bila izločena ena
prepozno prispela ponudba.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36943.
Osnovna šola 8 talcev Logatec
in Osnovna šola Tabor, Ljubljana
Št. 021-64-002
Ob-40658
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola »8 talcev« Logatec, Notranjska cesta 3,
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1370 Logatec in Osnovna šola Tabor Logatec, Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 0 – 30 točk,
– kvaliteta: 0 – 15 točk,
– izvor porekla blaga: 0 – 15 točk,
– reference: 0 – 15 točk,
– dobavni rok: 0 – 10 točk,
– interventna naročila: 0 – 10 točk,
– druge posebne ugodnosti: 0 – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: pisarniški material:
– Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana,
– Cankarjeva založba d.d., PE Vrhnika, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana;
2. skupina: čistila (za Osnovno šolo
»8 talcev« Logatec):
– Mavrica d.d. Ljubljana, Resljeva 1,
1000 Ljubljana,
– Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola »8 talcev« Logatec, Notranjska cesta 3, 1370
Logatec in Osnovna šola Tabor Logatec,
Tržaška cesta 150, 1370 Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava pisarniškega materiala in čistil:
1. skupina: pisarniški material,
2. skupina: čistila.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vrednost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: pisarniški material:
2,712.219,83 SIT, 2,202.090,90 SIT,
2. skupina: čistila: 2,090.130,60 SIT,
496.381,19 SIT (delno).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36946.
Osnovna šola 8 talcev Logatec
in Osnovna šola Tabor
Št. 1.7.1.2-6-6790/00
Ob-40661
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Javor opažni elementi,
d.o.o., Belsko 2, Postojna.
6. (a) Kraj dobave: Razne lokacije – železniške postaje v Republiki Sloveniji po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6.000 kosov lesenih EUR
ravnih palet z oznakami in rdečimi kontrolnimi sponkami.
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7. Pogodbena vrednost: 10,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,150.000 SIT, 10,800.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35465.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-40663
1. Naročnik, poštni naslov: Arnes, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker po pregledu in ocenjevanju
prejetih ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, v skladu z 41.
členom naročnik ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37381.
Arnes, Ljubljana
Št. 112/00
Ob-40689
1. Naročnik, poštni naslov: Slovensko
narodno gledališče Ljubljana, SNG Opera
in balet, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: razpis po
34. členu ZJN, alinea 1, ni uspel. Tudi v
ponovljenem razpisu je prispela le ena
ponudba. Naročilo bo oddano z direktno
pogodbo edinemu ponudniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra baterije Zmaj d.d.,
Šentvid pri Stični 108, 1296 Šentvid pri
Stični.
6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: zazidano stavbno
zemljišče za skladiščenje scenske in
kostumske opreme in za postavitev
zabojnikov za potrebe SNG Opera in
balet Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 229,500.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38559.
SNG Ljubljana Opera in balet
Ob-40692
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po (50. členu ZJN).
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, celovitost ponudbe, dosedanje izkušnje, reference, posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razloženo po posameznih enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po blagovnih
skupinah od A do P:
A) kruh,
B) pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki,
D) testenine,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) sadje,
G) zelenjava,
H) meso,
I) mesni izdelki,
J) jajca,
K) sokovi in sirupi,
L) suho sadje in zelenjava,
M) olje in maščobna živila,
N) konzervirano sadje,
O) konzervirana zelenjava,
P) splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
A) Kruh
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje – 1,914.302 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,
– Donats, d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče,
B) Pekovsko pecivo
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje – 2,659.975 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,
– Donats, d.o.o., Bohovska c. 21, 2311
Hoče,
C) Mlevski izdelki
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 389.166 SIT,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
D) Testenine
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica – 370.461 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje,
E) Mleko in mlečni izdelki
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 9,502.143 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
F) Sadje
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 4,601.124 SIT,
– S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica,
– Sadex – Sadje, zelenjava, d.o.o., Ulica mesta Grewenbroich 9, 3000 Celje,
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– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
G) Zelenjava
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 2,437.992 SIT,
– Vegepak, d.o.o., Koroška 56/b, 3320
Velenje – očiščena in narezana zelenj. –
800.000 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče – zmrznjena zelenj. –
99.161 SIT,
– S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zg. Ložnica,
– Sadex – Sadje, zelenjava, d.o.o., Ulica mesta Grewenbroich 9, 3000 Celje,
H) Meso
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje – 10,525.253 SIT,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec,
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
I) Mesni izdelki
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje – 2,310.042 SIT,
– Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje,
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
J) Jajca
– Zgornjesavinjska kmetijska zadruga,
z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, 3330 Mozirje – 1,013.580 SIT,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
K) Sokovi in sirupi
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 248.406 SIT,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče,
L) Suho sadje in zelenajva
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 465.024 SIT,
– Sadex – sadje, zelenjava, d.o.o., Ul.
mesta Grewenbroich 9, 3000 Celje,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
M) Olje in maščobna živila
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 566.924 SIT,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 2370 Laško,
N) Konzervirano sadje
– Era, d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje – 1,222.674 SIT,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
O) Konzervirana zelenjava
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
981.088 SIT,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
p) Splošno prehrambeno blago
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– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
2,327.635 SIT,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož.
8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) kruh: 2,227.860 SIT, 1,914.302,50
SIT,
B) pekovsko pecivo: 3,064.600 SIT,
2,659.975 SIT,
C) mlevski izdelki: 409.467 SIT,
389.166 SIT,
D) testenine: 381.201 SIT, 370.461
SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 11,147.420
SIT, 9,502.143 SIT,
F) sadje: 5,025.564 SIT, 4,601.124
SIT,
G) zelenjava:
2,859.840
SIT,
2,437.992 SIT,
H) meso: 12,094.760 SIT, 10,525.253
SIT,
I) mesni izdelki: 3,075.300 SIT,
2,310.042 SIT,
J) jajca: 1,042.535 SIT, 1,013.580 SIT,
K) sokovi in sirupi: 319.160 SIT,
248.406 SIT,
L) suho sadje in zelenjava: 675.196 SIT,
465.024 SIT,
M)olje in maščobna živila: 772.546 SIT,
566.924 SIT,
N) konzervirano sadje: 1,519.750 SIT,
122.674 SIT,
O) konzervirana zelenjava: 1,348.762
SIT, 981.088 SIT,
P) splošno
prehrambeno
blago:
3,327.635 SIT, 842.145 SIT (delno).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97 z dne 20. 10.2000, Ob-37462.
Vrtec Velenje
Št. 252/2000
Ob-40696
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po (50. členu ZJN).
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, celovitost ponudbe, dosedanje izkušnje, reference, posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razloženo po posameznih vrtcih.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva
po blagovnih skupinah od A do I.
a) sredstva za strojno pomivanje in izpiranje posode,
b) sredstva za ročno pomivanje posode,
c) univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin,
d) specialna sredstva za čiščenje,
e) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok,
f) sredstva za strojno pranje perila,
g) papirna konfekcija,
h) premazi in odstranjevalci premazov,

i) druga čistilna sredstva in pripomočki
za čiščenje.
7. Pogodbena vrednost:
a) Sredstva za strojno pomivanje in izpiranje posode
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 566.216 SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
b) Sredstva za ročno pomivanje posode
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 158.270 SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
c) Univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 1,028.086
SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig
pri Ljubljani;
d) Specialna sredstva za čiščenje
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 228.685 SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
e) Sredstva za higieno, nego in zaščito
rok
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 388.259 SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
f) Sredstva za strojno pranje perila
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 579.605 SIT,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
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– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
g) Papirna konfekcija
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 3,218.850
SIT,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
h) Premazi in odstranjevalci premazov
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 408.538 SIT,
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Chemo, d.d., Maistrova 10, 1000
Ljubljana,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
i) Druga čistilna sredstva in pripomočki
za čiščenje
– Makom, Maksimilijan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, 3320 Velenje – 992.845 SIT,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig;
– Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče
24, 8310 Šentjernej,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po blagovnih skupinah od A do I:
A) sredstva za stroj: pomivanje in izpiranje posode: 780.036 SIT, 566.216 SIT,
B) sredstva za ročno pomivanje posode:
882.290 SIT, 158.270 SIT,
C) univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin: 2,160.750,50 SIT,
1,028.086 SIT,
D) specialna sredstva za čiščenje:
391.251 SIT, 228.065 SIT,
E) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok: 511.686,40 SIT, 338.259 SIT,
F) sredstva za strojno pranje perila:
795.805 SIT, 579.605 SIT,
G) papirna konfekcija: 3,858.220 SIT,
3,218.850 SIT,
H) premazi in odstranjevanje premazov:
508.151 SIT, 408.538 SIT,
I) druga čistilna sredstva in pripomočki za
čiščenje: 1,794.256,50 SIT, 992.845 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10.2000,
Ob-37461.
Vrtec Velenje
Št. 85.311
Ob-40697
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21,
Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

1. A) Sadje in zelenjava – podskupine 1,
2 in 3: Misimi Nurimedžit, s.p. Trgovina na
drobno, Loke 1a, Trbovlje,
1.1. Podskupina 4 – zelenjava in sadje
zmrznjeno: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,
2. B) Kruh in pekovsko pecivo (trajno in
poltrajno) in zmrznjena delikatesa:
2.1. podskupina 1: Kruh in pekovsko pecivo: Klasje MPP, d.d., Resljeva 16, Celje,
1.2. podskupina 2: Zmrznjena delikatesa: Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
3. C) Mlevski izdelki in testenine
3.1. podskupina 1: mlevski izdelki: Žito,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
3.2. podskupina 2: Testenine: Žito, d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
4. D) Sveže meso, zmrznjeno meso in
izdelki iz mesa
4.1. podskupina1: Sveže meso in izdelki iz mesa: Jurmes, d.d., Dobrotniška 15,
Šentjur,
4.2. podskupina 2: Ribe in konzervirane
ribe: Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
5. E) Mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
6. F) Jajca: Agromak, d.o.o., Cesta 20.
julija 2c, Zagorje,
7. G) Sokovi, sirupi in mineralna voda:
Trgovska družba Žana, d.d., Mestni trg 2,
Žalec,
8. H) Splošno prehrambeno blago: Trgovska družba Žana, d.d., Mestni trg 2,
Žalec,
9. A) Kraj dobave: Dom upokojencev
Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja
21, 1420 Trbovlje.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po predračunu v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: 36,427.062 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) sadje in zelenajva,
1. sadje
–
2,570.832
SIT,
1,484.000 SIT,
2. kmetijski pridelki – 1,885.730 SIT,
1,469.430 SIT,
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ponudnik

3. sveža zelenjava – 797.202 SIT,
574.880 SIT,
4. zelenajva in sadje – zmrznjeno –
309.863 SIT, 262.940 SIT,
B) kruh, pekovsko pecivo (trajno in poltrajno) in zmrznjena delikatesa,
1. kruh in pekovsko pecivo (trajno in
poltrajno) – 3,131.816 SIT, 2,586.039 SIT,
2. zmrznjena delikatesa – 3,069.336
SIT, 1,310.549 SIT,
C) mlevski izdelki in testenine
1. mlevski izdelki – 498.045 SIT,
384.237 SIT,
2. testenine – 898.023 SIT, 496.675
SIT,
D) sveže meso, zmrznjeno meso in izdelki iz mesa
1. sveže meso in izdelki iz mesa –
10,147.753 SIT, 9,724.217 SIT,
2. ribe in konzervirane ribe –
421.536 SIT, 403.380 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 6,320.760
SIT, 5,289.426 SIT,
F) jajca – 517.230 SIT, 378.000 SIT,
G) sokovi, sirupi, mineralna voda, alkoholne pijače – 5,255.090 SIT, 4,230.304
SIT,
H) splošno prehrambeno blago –
9,784.498 SIT, 8,229.586 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36756.
Dom upokojencev Franc Salamon,
Trbovlje
Ob-40698
1. Naročnik, poštni naslov: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotovitev pogojev iz 10. in 11.
člena navodil razpisne dokumentacije, zagotavljanje 100% dobave artiklov po vrsti in
količini iz skupine oziroma podskupine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: sposobnost po 50. členu je priznana za obdobje 12 mesecev ponudnikom:

Skupina oziroma
podskupina
Parežnik Henrik, Ivana Žalec
A2, A3,A6,A7
Koroške Pekarne, d.d., Dravograd
B1, B2, B3
Nektar, d.o.o. Črnuče
I2
Kolinska, d.d., Ljubljana
I1, J1
Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš
A7, A8, D3
Agroind. Vipava, d.d., Vipava
E, F
Mes. Valand, Alojz Valand, s.p., Loče
D1, D4
Trg. družba Žana, d.d., Žalec
C1, C2, D6, H, I1, I2, J1, J2
Donats, d.o.o., Hoče
B1, B2
Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana
A1, A2, A3, A4, A5, A6
Koroška trgovina, d.d., Radlje ob Dravi
C1, C2, D6, H, I1, I2, J1, J2
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Laško
D1, D2, D4, G
Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p., Rogatec
D1, D4
Presta, d.o.o., Velenje
B1, B2, B3
MTC Center, d.o.o., Velenje
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, C1, C2, C3, E, F, G,
H, I1, I2, J1, J2
Era, d.d., Velenje
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, C1, C2, D6, F, H, I1, I2, J1, J2
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6. (a) Kraj dobave: Kidričeva 23, 3320
Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil in
materiala za prehrano po skupinah oziroma podskupinah.
7. Pogodbena
vrednost:
33,548.376,03 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Skupina A – Sadje in zelenjava
– podskupina
A1:
sadje-razno:
1,716.710 SIT, 1,660.435,20 SIT,
– podskupina A2: sadje – jabolka:
363.375 SIT, 191.250 SIT,
– podskupina A3: sadje – sezonsko:
284.774 SIT, 212.392,80 SIT,
– podskupina A4: zelenava – razno:
489.723 SIT, 383.666,40 SIT,
– podskupina A5: zelenjava – krompir:
552.000 SIT, 388.800 SIT,
– podskupina A6: zelenjava – razno:
1,879.911 SIT, 1,260.430 SIT,
– podskupina A7: zelenjava – konzervirano: 66.383 SIT, 51.516 SIT,
– podskupina A8: zmrznjeno in drugi izdelki: 1,326.066 SIT, 1,033.144,20 SIT,
Skupina B – Kruh in pekovsko pecivo
– podskupina B1: kruh in pekovsko pecivo: 4,225.180,59 SIT, 3,237.595 SIT,
– podskupina B2: krofi in sladice iz listnatega testa: 703.955,64 SIT, 496.540
SIT,
– podskupina B3: drobno pecivo:
210.600 SIT, 135.000 SIT,
Skupina C – Mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi
– podskupina C1: moka, zdrob in sorodni proizvodi: 621.730,53 SIT, 531.739
SIT,
– podskupina
C2:
testenine:
575.722,02 SIT, 438.230,36 SIT,
Skupina D – Meso, mesni izdelki, ribe,
kunci,
– podskupina D1: junetina, svinjina, teletina: 4,822.747 SIT, 4,762.300 SIT,
– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo: 3,982.029 SIT, 3,476.200 SIT,
– podskupina D6: mesni izdelki – konzervirani: 700.225,80 SIT, 531.754,40
SIT,
Skupina E – Mleko in mlečni izdelki:
5,859.618 SIT, 4,857.716,40 SIT,
Skupina F – Maščobna živila: 1,771.700
SIT, 1,612.658,80 SIT,
Skupina G – Jajca: 442.500 SIT,
383.205 SIT,
Skupina H – Olja: 788.450 SIT,
583.167 SIT,
Skupina I – Mineralne vode, sokovi, sirupi
– podskupina I1: 1,266.000 SIT,
685.922 SIT,
– podskupina I2: 1,252.200 SIT,
927.983 SIT,
Skupina J – Splošno prehrambeno blago
– podskupina J1: 4,668.646,59 SIT,
4,221.058,63 SIT,
– podskupina J2: 1,759.647 SIT,
1,485.712,24 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-
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lec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo zagotovil najnižjo ceno posamezne skupine oziroma podskupine v obdobju.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000.
13.
Dom za varstvo odraslih, Velenje
Ob-40699
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajlca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 4. 12. 2000.
Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 8. 12.
2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): utemeljitev: navedeni ponudnik
je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril
določenih v razpisni dokumentaciji največje
število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Autocommerce d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper.
6. (a) Kraj dobave: fco. Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. - Avtopark.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 tovorno vozilo – tristrani
prekucnik s hidravličnim dvigalom.
7. Pogodbena vrednost: 14,820.730
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,637.196 SIT, 14,680.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38536.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Št. 82-05 /00
Ob-40729
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev, vseh tehničnih parametrov in najnižja končna cena artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga se prizna po razpisanih artiklih, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
2. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;
3. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana;
4. Beiersdorf d.o.o., Kajuhova 5,
1000 Ljubljana;
5. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;

6. Salus d.d., Mašere-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana;
7. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana;
8. Profarmakon International d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor;
9. Farmadent Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Zagrebška 91, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sredstva za dezinfekcijo.
7. Razpisana vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v prvem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi predračunov.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80-81,
z dne 15. 9. 2000, pod št. Ob-35220.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 83-12/00
Ob-40730
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev, vseh tehničnih parametrov in najnižja končna cena artikla.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo blaga se prizna po razpisanih artiklih, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjim ponudnikom:
1. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana;
2. Salus d.d., Mašere-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana;
3. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova 170, 1000 Ljubljana;
4. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: srčni stimulatorji.
7. Razpisana vrednost: 130,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v prvem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi predračunov.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80-81,
z dne 15. 9. 2000, pod št. Ob-35223.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 03/03/MŠ/2000
Ob-40731
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pluton, d.o.o., Rimska cesta 102, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
6. a) Kraj dobave: Šempeter v Savinjski
dolini.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža šolske
opreme.
7. Pogodbena vrednost: 6,744.027,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,833.002,41 SIT, 6,744.027,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 87-88/2000 z dne 29. 9. 2000.
Občina Žalec
Št. 3967/00
Ob-40741
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (55% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo 20 kV
celic ter ostale opreme elektrodistribucijskim podjetjem Slovenije (10% delež),
– skladnost z že vgrajenimi 20 kV celicami ter ostalo opremo v RTP-jih naročnika
(27% delež),
– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika
(3% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP TEN d.d., Vojkova 58,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava 20 kV celic
in ostale opreme je v RTP Potoška vas-vse
razloženo in 20 kV celic ključavničarsko
zmontirane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 20 kV celic ter
ostale opreme za RTP 110/35/20 kV
Potoška vas:
– 20 kV celice s sekundarno opremo,
– zunanji SN odvod iz TR3,
– zunanji SN odvod iz TR1,
– kabli,
– prevzemne števčne meritve.
7. Pogodbena vrednost: 47,093.388
SIT (brez DDV) s proizvajalcem 20 kV celic
IMP TEN-lastna proizvodnja in vakumskimi
20 kV stikali ALSTOM Nemčija.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 100,095.880 SIT (brez DDV) vrednost
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najvišje ponudbe, 47,093.388 SIT (brez
DDV) vrednost najnižje ponudbe.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Št. 3936
Ob-40742
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (60% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– potrjene reference ponudnika (5% delež),
– skladnost s tipizacijo voznega parka
(20% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: REVOZ d.d., Belokranjska
cesta 4, 8000 Novo mesto.
6. (a) Kraj dobave: dostava vozil je v prostore avtoparka Javnega podjetja Elektro
Ljubljana d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava osebnih vozil:
– limuzinski kombi
1 kom,
– osebno vozilo
11 kom,
– osebno vozilo
4 kom.
7. Pogodbena vrednost: 25,492.180
SIT (vključen DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,775.136 SIT, 25,492.180 SIT.
(upoštevan DDV)
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88, z dne 29. 9. 2000.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 044-06/93-2/14
Ob-40744
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 14. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: javno naročilo se ne
odda nobenemu ponudniku, ker je bilo ugotovljeno, da je na trgu možen nakup mobilnih telefonov z enakimi ali podobnimi karakteristikami, kot so bile razpisane, za bistveno nižjo ceno, kot je cena najugodnejšega
ponudnika.

Na podlagi navedenega bi bila oddaja
javnega naročila gospodarno in ekonomsko
neupravičena.
5.
6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija,
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: GSM mobilni telefoni
(100 kosov).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,788.930 SIT, 10,739.393 SIT.
V ceni je upoštevan 19% davek na dodano vrednost.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: razpis
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100,
z dne 27. 10. 2000, Ob-37918.
Državni zbor Republike Slovenije
Št. 2-142-00
Ob-40780
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrechtov
dom Slovenske Konjice, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) živila in material za prehrano
1. sadje in zelenjava – S.P. Plod
d.o.o. Preloge 25, Zg. Ložnica,
2. meso in mesni izdelki – Mesarija
Strašek Štefan s.p., Stari trg 11, Slovenske
Konjice,
3. perutnina in perutninski izdelki –
Perutnina d.d., Potrčeva 10, Ptuj,
4. ribe in mehkužci – Hrib d.o.o.,
Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini,
5. splošno prehrambeno blago –
Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
6. jajca – Šraj Jože, Čadramska vas
19, Poljčane,
7. kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo – Pekarna Boč – Koren Peter
s.p. Zbelovo 33, Loče,
8. mleko – Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, Petrovče,
9. mlečni izdelki – Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
10. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
92, Petrovče.
B) čistila
1. pralna sredstva – Henkel Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor,
2. pomivalna sredstva – Vafra commerce d.o.o., Griže 125, Griže,
3. ostala čistila in sredstva za osebno higieno – Chemo d.d. Ljubljana, Maistrova 10, Ljubljana,
4. papirna galanterija – Petrol d.d.
Dunajska 50, Ljubljana,
5. nega in vzdrževanje tal – Vafra
commerce d.o.o. Griže 125, Griže.
6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov
dom, Šolska 4, Slovenske Konjice
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti:
A) živila in material za prehrano
1. sadje in zelenjava,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. ribe in mehkužci,
5. splošno prehrambeno blago,
6. jajca,
7. kruh, pekovsko pecivo in mehko
sveže pecivo,
8. mleko,
9. mlečni izdelki,
10. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
B) čistila
1. pralna sredstva,
2. pomivalna sredstva,
3. ostala čistila in sredstva za osebno higieno,
4. papiran galanterija,
5. nega in vzdrževanje tal.
7.
Pogodbena
vrednost:
26,378.213,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: A1 – 3,254.700 – 2,373.340, A2 –
6,849.720 – 6,222.549,60, A3 –
2,097.600 – 1,915.638 A4 – 412,335 –
298.161,60, A5 – 6,369.038,10 –
6,366.008,02, A6 – 576.450 – 521.550,
A7 – 1,933.607,60 – 1,713.832, A8 –
1,909.224 – 1,828.134,80, A9 –
1,896.337 – 1,562.978,10, A10 –
724.769,68 – 439.384, B1 – 1,859.482
– 1,072.760,60, B2 – 610.743,70 –
492.251, B3 – 1,321.444,60 –
758.579,78, B4 – 837.096 – 482.783,
B5 – 1,440.027,60 – 330.263.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem Listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97/00 z dne 20. 10. 2000
Ob-37455.
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice
Št. 2-141-00
Ob-40781
1. Naročnik,poštni naslov: Lambrechtov
dom Slovenske Konjice, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji
(ponudbena cena, ustreznost in kvaliteta,
reference ponudnika, garancijski rok in
možnost vzdrževanja).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Senkanar d.o.o., Partizanska 15, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom
Slovenske Konjice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema kuhinje.
7. Pogodbena vrednost: 7,623.534 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,587.013,90 SIT – 7,245.862,40
SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97/00 z dne 20. 10. 2000
Ob-37454.
Lambrechtov dom
Slovenske Konjice

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 6/227
Ob-40508
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen, ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril za ocenjevanje
ponudb je naročnik ocenil ponudbo HIDRO
d.o.o. – s.r.l. Koper, kot najugodnejšo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidro d.o.o. – s.r.l. Ferrarska 10, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: razširitev pokopališča Bertoki 1. faza v Bertokih.
7. Pogodbena vrednost: 50,228.058
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem
roku so prispele tri veljavne in popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,090.080 SIT, 50,228.058 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 344-09/00-23
Ob-40511
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Komen, Komen 126a, 6223 Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Kriterij meril

Maksimalno število točk

ponudbena cena Z DDV
70
način plačila in fiksnost cene
10
rok izvedbe
5
garancijski rok
5
reference ponudnika
5
ostale ugodnosti
5
skupaj točk
100
Izbrani ponudnik je prejel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje odsekov
cest v skupni dolžini 1.870 m - Železna
vrata (Občinska meja) – Šibelji in Lipa
(Občinska meja) – Železna vrata.
7. Pogodbena vrednost: 23,887.604
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,545.950,10 SIT, 23,887.604 SIT.
11., 12., 13., 14.
Občina Komen
Št. 0512/3-308/83-7-99
Ob-40516
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za adaptacijo stanovanj na Policijski postaji Anhovo.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 5 veljavnih ponudb, od katerih sta bili na javnem
odpiranju ponudb zaradi formalne nepopolnosti 2 ponudbi izločeni. Za ostale 3 ponudbe je bilo pri pregledu in analizi ponudb
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa. Glede na to, da po pregledu
ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov, javni razpis v skladu z 41.
členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97) ni uspel.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12597 in Uradni list RS, št. 81-82 z
dne 8. 10. 1999, Ob-12861.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 34406-02/99
Ob-40519
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, tel.
02/88-12-111.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, konkurenčnost ponudbe, plačilni pogoji, solventnost podjetja,
rok izvedbe, druge posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela za sanacijo zemeljskega usada na LC
377020 (Mežnik–Anžič, odsek Bošnik).
7. Pogodbena vrednost: 3,973.591 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,195.614,30 SIT, 3,973.591 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 35300-0015/00
Ob-40582
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 4. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena in kalkulantske osnove,
– reference na področju gradnje in vzdrževanja vodovodnih sistemov,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje, d.o.o., Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, Boštanj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega sistema Nova Gora – III. faza.
Gradbena in inštalacijska dela.
Območje Telče–Nova Gora–Drušče.
7. Pogodbena
vrednost:
61,257.086,18 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,900.000 SIT, 57,964.766,49 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 17. 3. 2000.
Občina Sevnica
Št. 352-05-9/97-2
Ob-40586
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
tel.
062/79-90-610,
faks
062/79-90-619.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 23.
11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): končna cena, plačilni pogoji, reference ponudnika in rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova 3, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela – kanalizacija Njiverce.
7. Pogodbena
vrednost:
22,724.168,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 5,224.219
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,586.894,05 SIT, 22,724.168,60
SIT.
11., 12., 13.
Občina Kidričevo
Št. 351-03-27/00-14
Ob-40590
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
Dravograd.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvedbo rekonstrukcije
občinske stavbe Dravograd.
3. Datum izbire: 2. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Kograd Igem, d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo rekonstrukcije občinske stavbe Dravograd .
7. Pogodbena
vrednost:
67,029.855,03 SIT
8. Število prejetih ponudb: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
72,278.449,96 SIT in 67,029.855,03 SIT.
10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91, z dne 6. 10. 2000.
11.
Občina Dravograd
Št. 650-00-11/00
Ob-40592
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela za ŠRC Loka I. faza, Stadion Loka.
7. Pogodbena
vrednost:
89,257.566,02 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,624.060,25 in 89,257.566,02
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34928.
Občina Črnomelj
Št. 40002-9/00
Ob-40647
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUV Celje, nizke in vodne
gradnje, Lava 11, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Drete v Gornjem gradu pri gasilskem domu gorvodno od Šokatnice v dolžini 160 m.
7. Pogodbena
vrednost:
11,979.622,74 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
16,367.557,50
SIT,
11,979.622,74 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob- 30506.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-17/00
Ob-40648
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 10. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja ustalitveno
zaplavnih pregrad na Pušnikovem potoku od km 0+522 do km 0+882.
7. Pogodbena
vrednost:
15,991.875,44 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
19,790.489,17
SIT,
15,598.507,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 79, z dne 8. 9. 2000, Ob-34923.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-26/00
Ob-40649
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Drava, Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Mislinje v
Slovenj Gradcu od km 8+600 do km
10+787 (po odsekih v skupni dolžini
1200 m).
7. Pogodbena vrednost: 63,664.055
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
77,215.182
SIT,
43,982.733,20 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 79. z dne 8. 9. 2000, Ob-34924.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-27/00
Ob-40650
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: farni potok – gradnja
konsolidacijsko zaplavne pregrade in
pragov na odseku od km 0+682 do km
1+012.
7. Pogodbena
vrednost:
14,320.282,77 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
16,634.184,01
SIT,
14,320.282,77 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35178.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 339/00
Ob-40688
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izdelana je bila primerjalna analiza in vrednotenje ponudb na podlagi naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:
– ponudbena cena: maks. 65 točk,
– usposobljenost ponudnika: maks. 15
točk,
– reference ponudnika: maks. 10 točk,
– garancijski roki: maks. 5 točk,
– predlog ureditve gradbišča, ki bo
upošteval izvajanja aktivnosti na način čim
manjšega motenja neposrednih stanovalcev
ob gradbišču: maks. 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in inštalacijska dela za rušitev obstoječega in gradnjo novega stanovanjskega
objekta Velika čolnarska 8 v Ljubljani, s
prometno in komunalno ureditvijo.
7. Pogodbena
vrednost:
53,237.905,56 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,284.239,28 SIT, 50,760.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 01/2000
Ob-40690
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca del brez
omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): previsoke ponudbene cene.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,770.650,47 SIT; 77,078.906,10
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.
Mestna občina Celje
Št. 115/00
Ob-40719
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana,
Novi trg 3, faks 01/425-34-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): celovitost ponudbe, usposobljenost izvajalca, rok, garancija, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Kraški zidar, d.d., Sežana, Cesta na Lenivec 4.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo Zunanje ureditve in garaže Titov trg
2, Postojna.
Kraj dobave: Postojna, Titov trg 2.
7. Pogodbena vrednost: 34,053.308
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,971.823 SIT, 34,053.308 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: podaljšan rok za oddajo ponudb do 10. 11.
2000.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, 10. 4.
1999, Ob-36496.
SAZU Ljubljana
Št. 1112/00
Ob-40726
1. Naročnik in poštni naslov: Veterinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire : javno naročilo se preklicuje zaradi sprememb v zakonodaji.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena
50%
– rok izvedbe
30%
– usposobljenost ponudnika 10%
– referenčni objekti
10%
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno.
6. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: zbiralnica kadavrov Maribor.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba 110,776.940,74 SIT,
najnižja ponudba 89,542.264,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
73 z dne 19. 8. 2000, Ob-33895.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. 6/60-02 03/00
Ob-40728
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisanih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kambi team, d.o.o., Cesta
na Vrhovce 49, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija veznega trakta grad Kostel.
7. Pogodbena vrednost: 129,936.296
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
143,742.848,70 SIT, 129,936.296 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 25. 8. 2000.
Občina Kostel
Št. 3962/00
Ob-40740
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika gradbenih del.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika, oziroma ponudnikovega izvajalca del za izgradnjo podobnih objektov, ki so predmet razpisa na
področju Elektro Ljubljana ali drugih elektrogospodarskih podjetjih Slovenije, v
zadnjem desetletnem obdobju (15% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Zasavje Trbovlje d.d.,
Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška dela za izgradnjo RP 20 kV Izlake.
7. Pogodbena
vrednost:
17,067.511,30 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): 8,121.689,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2 + 1, ki je
nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,952.872 SIT (vrednost najvišje ponudbe), 17,067.511,30 SIT (vrednost najnižje ponudbe).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Št. 110-1/00
Ob-40774
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Slivnica – Pesnica, pododsek AC Zrkovska cesta – priključek Pesnica, od km 10+847 do km
17+150, deviacije 10-3, 1-11a, deviacije 10-3, 1-23, deviacije 10-3, 1-23a.
7. Pogodbena
vrednost:
739,698.966,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
770.266.641 SIT, 739.698.966,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije. javni razpis je bil objavljen dne 1. 9. 2000,
Ob-34636.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 213/2000
Ob-40830
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.
3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik je bil izbran zaradi najugodnejše cene in izpolnjevanja ostalih meril za izbor najugodnejšega
ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del: Mrliška vežica Opatje selo – rekonstrukcija in prizidava.
Kraj izvedbe: naselje Opatje selo.
7. Pogodbena
vrednost:
18,210.024,59 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,941.453,40 SIT, 18,210.024,59
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izmed
štirih veljavnih ponudb je ena (nepopolna).
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 105, z dne: 17. 11. 2000, Ob-39182.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 35205-24/2000-0300/31 Ob-40832
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji cena,
rok izvedbe, reference, druge ugodnosti,
vključitev lokalnih podizvajalcev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBT-PIN, d.o.o., Gimnazijska 16, Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Planinska vas v Trbovljah.
7. Pogodbena
vrednost:
19,118.302,43 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,490.395 SIT, 19,118.302,43 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35462, št. 491/2000.
Občina Trbovlje

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 350-02/99-43
Ob-40510
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Komen, Komen 126a, 6223 Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):

Kriterij meril

Maksimalno število točk

ponudbena cena z DDV
reference ponudnika
rok izvedbe
skupaj točk

70
20
10
100

Izbrani ponudnik je prejel največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krasinvest d.o.o., Gradišče
12, 6210 Sežana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za
ureditev komunalne infrastrukture na
širšem območju naselja Štanjel.
7. Pogodbena vrednost: 12,699.680
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,146.720 SIT, 12.614.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pri
ocenjevanju ponudbenih cen posameznih
ponudnikov je komisija zaradi njihove medsebojne primerjave pri ponudbeni ceni ponudnika Krasinvest d.o.o. odštela znesek
za postavko »izdelava geodetskega posnetka« v višini 952.476,00 SIT, saj drugi dve
ponudbi v ponudbeni ceni nista vsebovali
te postavke. Tako se je primerjalna ponudbena cena ponudnika Krasinvest d.o.o. znižala na 11,747.204 SIT.
12., 13.
Občina Komen
Ob-40512
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Potrjene reference za opravljanje
tovrstnih storitev:
– brez potrjenih referenc – izločen iz
postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena vrednost:
– ugodnejša je nižja vrednost,
– cena v okviru orientacijske vrednosti naročila,
– fiksnost cene.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. Usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. točki 4.
člena odredbe ter na osnovi prilog k navedenim izjavam in sicer:
– izjave po 1. točki odredbe,
– izjave po 2. točki odredbe,
– izjave po 3. točki odredbe,
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– izjave po 4. točki odredbe s potrdilom davčnega urada v originalu ali notarsko
overjeni fotokopiji,
– izjave po 5. točki odredbe s potrdilom pristojnega sodišča v originalu ali notarsko overjeni fotokopiji.
5. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Zavarovalna družba Adriatic d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto
za požarno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti,
– Zavarovalnica Slovenica d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana za strojelomno zavarovanje,
– Zavarovalnica Maribor d.d., PE Novo
mesto, Zwittrova 1, 8000 Novo mesto za
vlomsko zavarovanje in zavarovanje računalnikov,
– Zavarovalnica Triglav d.d. Novo mesto, OE Novo mesto, Novi trg 8, 8000 Novo mesto za zavarovanje vozil.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve – zavarovanje za dobo 12 mesecev,
na območju Republike Slovenije.
7. Pogodbene vrednosti posameznih vrst
zavarovanj:
– zavarovanje odgovornosti Komunala
Novo mesto d.o.o. 521.187 SIT,
– zavarovanje računalnikov 89.485,20
SIT,
– požarno zavarovanje objektov, opreme, drobnega inventarja 352.456 SIT,
– vlomsko zavarovanje 24.827,30 SIT,
– strojelomno zavarovanje mehanske
opreme 1,627.198 SIT,
– zavarovanje vozil 1,700.515,50 SIT,
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe za posamezne sklope:
– najvišja ponudba za posamezne sklope znaša:
– zavarovanje odgovornosti Komunala Novo mesto d.o.o. 1,022.744,50 SIT,
– zavarovanje računalnikov 130.578
SIT,
– požarno zavarovanje objektov,
opreme, drobnega inventarja 480.254 SIT,
– vlomsko zavarovanje 41.081,50 SIT,
– strojelomno zavarovanje mehanske
opreme 2,676.828,30 SIT,
– zavarovanje vozil 2,963.342 SIT,
– najnižja ponudba za posamezne
sklope znaša:
– zavarovanje odgovornosti Komunala Novo mesto d.o.o. 521.187 SIT,
– zavarovanje
računalnikov
89.485,20 SIT,
– požarno zavarovanje objektov,
opreme, drobnega inventarja 352.456 SIT,
– vlomsko zavarovanje 24.827,30
SIT,
– strojelomno zavarovanje mehanske
opreme 1.627.198 SIT,
– zavarovanje vozil 1.700.515,50
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37763.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
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Ob-40518
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, Koper, ki
ga zastopa direktor Jože Kržič, tel.
05/668-72-00, faks 05/668-72-03.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– lokacijska ustreznost: do 20 točk,
– ustreznost poslovnih prostorov: do 10
točk,
– odgovarjajoči opis prostorov: do 10
točk,
– opremljenost z instalacijami: do 10
točk,
– upravljanje objekta: do 10 točk,
– parkirna mesta: do 10 točk,
– plačilni pogoji – vrednoti se vsakih 10
dni daljši plačilni rok 1 točka × št. dekad,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nakup
poslovnih prostorov v Izoli.
7. Pogodbena vrednost: 46,989.993
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,577.531 SIT, 46,989.993 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 94 z dne 13. 10.
2000.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Območna enota Koper
Št. 3/00
Ob-40578
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 28. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je moral izpolnjevati
vse izločitvene kriterije in ponuditi najnižjo
končno vrednost predračuna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročnik je dodelil naročilo
izvedbe storitev: prevozne storitve za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjemu ponudniku kot edinemu ponudniku:
1. Globus d.o.o., Ptujska c. 22, 2204
Miklavž.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevozne storitve.
7. Pogodbena vrednost: 13,642.560
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni

razpis za izbiro izvjalca brez omejitev za izvedbo prevoznih storitev je ponovljen razpis, vendar je ponovno bila predložena samo ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika Globus, d.o.o., Ptujska c. 22, 2204
Miklavž, zato je naročnik sprejel sklep, št.
S-PREV-3/2000, z dne 28. 11. 2000 o
oddaji javnega naročila navedenemu ponudniku z neposredno pogodbo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37850.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-40700
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna
služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena vrednost naročila,
reference, kakovost, rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Konstantin in družbeniki,
d.n.o., Zaloška 178, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov v skupni
izmeri 4000 m2 in oskrba s pripadajočimi čistili Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba
Ljubljana, Parmova 32 in Smoletova
12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 737.800
SIT/mesečno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 885.360 SIT, 674.611 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 101
z dne 6. 11. 2000, Ob-38169.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-40702
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna
služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena vrednost naročila,
reference, kakovost, rok plačila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje Območna služba Ljubljana, Parmova 32 in Smoletova 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 562.886,40
SIT/mesečno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 562.889,70 SIT, 523.545 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 101
z dne 6. 11. 2000, Ob-38170.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 2.-7077/00
Ob-40703
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Nepremičnine, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 01/29-14-819.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep z dne 8. 9. 2000
(pravnomočen dne 31. 11. 2000).
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik ima zelo dobre
reference na Slovenskih železnicah, izdelano ustrezno tehnologijo za izvajanje čiščenja ter je cenovno bistveno ugodnejši od
drugega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ – ŽIP, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje objektov Slovenskih železnic, d.d.,
(notranje in zunanje površine) na celotnem področju Slovenije.
7. Pogodbena
vrednost:
31,803.978,82 SIT/mesec.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
38,069.948,44
SIT/mesec,
31,803.978,82 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-40727
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37b,
3320
Velenje,
telefaks
03/896-11-27, tel. 03/896-11-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za storitev Kompaktiranje odpadkov na odlagališču
nenevarnih in inertnih odpadkov Velenje.
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3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po pregledu in ocenjevanju nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, zato javni razpis ni uspel.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 91 z dne 6. 10.
2000, Ob-36495.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 35101-4/2000-2
Ob-40775
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projektivni biro inženiring,
d.o.o., Štefana Kovača 28, 9000 Murska
Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje strokovnega nadzora nad gradnjo
Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.
7. Pogodbena vrednost: 7,777.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,695.320 SIT, 7,777.000 SIT.
11., 12.
Občina Murska Sobota
Ob-40833
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi poročila strokovne
komisije dne 4. 12. 2000, je izbrani ponudnik dobil najvišjo oceno po merilih navedenih v razpisni dokumentaciji (NAB.LN 124)
in je zato tudi izbran.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Gregorčičeva 2, 2000 Maribor .
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava podlog za revizijo “Analiza požarnega tveganja NEK” (NEK FHA hazards analisys).
7. Pogodbena vrednost: 33,188.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
33,450.000 SIT, 25,500.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 87/88 z dne 29. 9. 2000
Ob-36125.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 55-283/2000-3
Ob-40594
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 18. 10. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za nakup programske opremeMap Objects Internet Developer’s Kit je
edini usposobljeni v Sloveniji ponudnik Gisdata d.o.o., ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi
kadri ali s pravicami intelektualne lastnine,
kar lahko dokaže z izjavo tujega dobavitelja Esri Contracts z dne 31. 3. 2000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata d.o.o., Zemljemerska 12, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Mors, Kardeljeva
ploščad 24-26, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos programska oprema MapObjects Internet Developer’s
Kit.
7. Pogodbena vrednost: 2,925.020
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,925.020 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-282/2000-3
Ob-40595
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 11. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za nakup nove verzije avtocada mehanica desktop 4 predstavlja nabavo
blaga prvotnega dobavitelja in pomeni razširitev oziroma nadgradnja le-tega, ter bi
zamenjava dobavitelja oziroma izvajalca prisilila naročnika, da nabavi blago, ki ima
drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Basic, d.o.o., Medvedova
28, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Letališče Brnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 3 kose licence Genius
3000i SLO.
7. Pogodbena vrednost: 2,833.866
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,833.866 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-240-2000-3
Ob-40596
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. členu zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nakup izdelave nadomestne
repetitorske postaje na Krvavcu predstavlja dodatno nabavo blaga prvotnega dobavitelja in pomeni nadomestitev prvotne repetitorske postaje, ter bi zamenjava dobavitelja oziroma izvajalca prisilila naročnika,
da nabavi blago, ki ima drugačne tehnične
lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost
ali nesorazmerne tehnične težave med
obratovanjem in vzdrževanjem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inženiring telekomunikacij
100, d.o.o., Pod gradom 27, 1351 Brezovica.
6. (a) Kraj dobave: fco Krvavec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava nadomestne repetitorske postaje na Krvavcu.
7. Pogodbena vrednost: 2.083.499,96
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2.083.499,96 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-238/2000-8
Ob-40597
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet naročila je svetovalna in nestandardna intelektualna storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro izvajalca,
predmeta naročila, kakor tudi izvedba naročila pa ni možno podrobno določiti brez
sodelovanja izvajalca.
3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo nakupa računalniške aplikacije »KemKlas 3.0« je edini pro-
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izvajalec in distributer vseh verzij aplikacije
iz serije »KemKlas« ponudnik KemKlas &
Co. d.n.o.- Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, kar dokazuje Register zavarovanih del pri Avtorski agenciji za Slovenijo pod zaporedno številko R – 039/97.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kemklas & Co d.o.o. svetovanje in oskrba z računalniškimi programi, Terškova ul.30, Maribor
6. (a) Kraj dobave: izobraževalni center
za zaščito in reševanje, Ig 212, 1292 Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 14 kosov računalniških
aplikacij KemKlas 3.0.
7. Pogodbena vrednost: 1,507.698
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,507.698 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-239/2000-3
Ob-40598
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljeni proizvajalec tipov anten in antenskih stebrov-navedeni v izjavi GZ v Sloveniji, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri ter lahko
ponudi ustrezno blago. To dokazuje izjava
o edinem proizvajalcu omenjenih anten Gospodarske zbornice z dne 15. 10. 1999.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:Trival Antene d.o.o., Bakovnik 3, 1241 Kamnik.
6. (a) Kraj dobave: MORS, centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana - Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 41 kosov antena AD-17 (stacionarna),
– 13 kosov antena JAS-12/M-GP z
montažno roko,
– 6 kosov antena KUA-35/6-150m1,
– 3 kose antena KUA-35/5-1 kW,
– + konektor, kabli.
7. Pogodbena vrednost: 9,636.159,71
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,636.159,71 SIT.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-237/2000-3
Ob-40599
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljeni, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in ustreznimi strokovnimi kadri
ter lahko ponudi ustrezno blago.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metra inženiring d.o.o.,
Strojeva 7, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana - Šentvid
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 100 kosov čitalcev pametnih kartic,
– 200 kosov pametnih kartic.
7. Pogodbena vrednost: 2,599.555
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,599.555 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
Št. 55-180/2000-3
Ob-40600
1. Naročnik, poštni naslov: RS Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo J/N je usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire:25. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nakup opreme predstavlja dodatno nabavo blaga prvotnega dobavitelja
obstoječega stacionarnega radijskega sistema in pomeni razširitev oziroma nadgradnja le-tega, ter bi zamenjava dobavitelja oziroma izvajalca prisilila naročnika, da
nabavi blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali
nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prinsis d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana - Šentvid
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 37 kosov napajalnikov
za stacionarni radijski sistem.
7. Pogodbena vrednost: 7,084.911,33
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,084.911,33 SIT.
11., 12.
RS Ministrstvo za obrambo
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-268/2000
Ob-40602
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje programske opreme ARC INFO in ERDAS IMAGINE oddal
brez javnega razpisa, ker je za izvedbo
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki
je sposoben opraviti storitev. Gre za nove
storitve, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik
oddal prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja ustreza osnovnemu projektu, za katero je bilo oddano tudi prejšnje naročilo
in je nujno potrebno za nadaljnje faze.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata d.o.o., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške programske
opreme ARC INFO in ERDAS IMAGINE.
7. Pogodbena
vrednost:
7,722.865,60 SIT.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-422/2000
Ob-40603
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije GIS_UJME oddal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki
je sposoben opraviti storitev. Gre za nove
storitve, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik
oddal prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja ustreza osnovnemu projektu, za katero je bilo oddano tudi prejšnje naročilo
in je nujno potrebno za nadaljnje faze.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGEA d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in nadgradnja aplikacije
GIS_UJME.
7. Pogodbena vrednost: 2,996.460
SIT.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-269/2000
Ob-40604
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje in nadgradnjo programskih produktov SMPA in MKORA oddal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki
je sposoben opraviti storitev. Gre za nove
storitve, ki so ponovitev podobnih storitev
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je naročnik
oddal prejšnje naročilo. Storitev vzdrževanja ustreza osnovnemu projektu, za katero je bilo oddano tudi prejšnje naročilo
in je nujno potrebno za nadaljnje faze.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISA. IT d.o.o., Železna
c. 14, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in nadgradnja programskih produktov SMPA in MKORA.
7. Pogodbena
vrednost:
4,006.587,20 SIT.
Ministrstvo za obrambo
Št. 81-00/231100
Ob-40709
1. Naročnik, poštni naslov: ElektroSlovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 061/174-27-17.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
javno naročilo za izbiro izvajalca v skladu
s 3. točko 55. člena ZJN za izdelavo študije okoljevarstvena in tehnična problematika prehoda 220 kV daljnovodov na
400 kV.
3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini
usposobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem obsegu, kvaliteti in roku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
za izdelavo študije okoljevarstvena in
tehnična problematika prehoda 220
kV daljnovodov na 400 kV.
7. Pogodbena vrednost: 6,723.500
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,723.500 SIT, 6,723.500 SIT.
11.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dobavo blaga
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 64
Ob-40694
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks številka 177 97 13.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rezervni deli in potrošni material za tovorna vozila, osebna vozila,
gradbene stroje in komunalne stroje.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
41,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno –
obdobje 36 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Javno podjetje Snaga
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, I. nadstropje, telefon 477 96 28, faks
477 97 13. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki
jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji
številka 50103-601-23953 s pripisom JR
B11/00.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
16. 1. 2000 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 rezervnih delov in
potrošnega materiala za tovorna vozila, osebna vozila, gradbene stroje in komunalne
stroje – JR B11/00«.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga
d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 118, I. nadstropje, telefon 477
96 20, faks 477 97 13.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 1. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstropje na sedežu naročnika, 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.
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7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Erklavec, tel 477 97
11), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.
10., 11.
12. Zahteva za objavo odposlana dne:
7. 12. 2000.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 177/1-2000
Ob-40721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pomurski zdravstveni zavod,
Uprava Murska Sobota, Arh. Novaka 2b,
Murska Sobota, faks 02/53-02-223, po
pooblastilu zdravstvenih domov Murska
Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer ter
Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota.
2. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Martjanci, Beltinci, Grad, Rogašovci, Gornja
Radgona, Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. material za mikrobiološko diagnostiko (gojišča, kemikalije in potrošni
material),
4. zobozdravstveni material,
5. obvezilni in sanitetni material,
6. čistila in papirna konfekcija.
Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo za dele zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
skupinah navedenih pod 2. (b) točko.
(c) Ocenjena vrednost naročila: za eno
leto oziroma 12 mesecev naročila:
1. zdravila, ampule in injekcije – ocenjena vrednost je 25,900.000 SIT:
a) Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota – ocenjena vrednost je 16,000.000 SIT,
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona –
ocenjena vrednost je 6,900.000 SIT,
c) Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer –
ocenjena vrednost je 3,000.000 SIT;
2. laboratorijski material – ocenjena
vrednost je 32,000.000 SIT:
a) Zdravstveni dom Murska Sobota
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota –
ocenjena vrednost je 19,300.000 SIT,
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona –
ocenjena vrednost je 4,500.000 SIT,
c) Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer –
ocenjena vrednost je 8,200.000 SIT;
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3. material za mikrobiološko diagnostiko (gojišča, kemikalije in potrošni material) – ocenjena vrednost je 9,000.000 SIT:
a) Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota – ocenjena vrednost je 9,000.000
SIT,
4. zobozdravstveni material – ocenjena vrednost je 26,000.000 SIT:
a) Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ul. 24, Murska Sobota – ocenjena
vrednost je 12,000.000 SIT,
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona –
ocenjena vrednost je 6,000.000 SIT,
c) Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer –
ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT;
5. obvezilni in sanitetni material – ocenjena vrednost je 26,500.000 SIT:
a) Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota – ocenjena vrednost je 17,000.000 SIT,
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona –
ocenjena vrednost je 3,500.000 SIT,
c) Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer –
ocenjena vrednost je 6,000.000 SIT;
6. čistila in papirna konfekcija – ocenjena vrednost je 9,500.000 SIT:
a) Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska ul. 24, 9000 Murska Sobota – ocenjena vrednost je 6,000.000 SIT,
b) Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, 9250 Gornja Radgona –
ocenjena vrednost je 2,000.000 SIT,
c) Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I.
Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer –
ocenjena vrednost je 1,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila, ki se
bodo mora oddajali posamično: navedena
pod (č) točko.
3. Predvideni čas dobave: 1. 2. 2001
do 31. 1. 2004.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Pomurski zdravstveni zavod, Uprava Murska Sobota, Arh. Novaka
2b, 9000 Murska Sobota, tajništvo zavoda,
tel. 02/530-22-00, faks 02/530-22-23.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva razpisa v
Uradnem listu RS do 8. 1. 2001, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (znesek zajema DDV) na žiro račun št. 51900-60990067 (na položnico navedite svojo davčno številko).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2001 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pomurski zdravstveni zavod Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis – ponudba za ugotovitev sposobnosti za dobavo blaga” z navedbo številke
odjave javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti naveden točen naslov dobavitelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2001 ob 12. uri v sobi direktorja
Pomurskega zdravstvenega zavoda Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, I. nadstropje, Murska Sobota.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.
8. Glavni pogoji financiranja in plačila in/
ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:
a) izpolnjevanje obveznih pogojev
usposobljenosti po 41. in 42. členu ZJN-1,
b) drugi obvezni pogoji ponudnikov,
dokazani z:
– izjavo, da lahko zagotovi 50% blaga
posamezne skupine za vse zavode, razen
za skupno 3-material za mikrobiološko diagnostiko za ZZV Murska Sobota, kjer ni
omejitve,
– izjavo, da sprejema 60-dnevni plačilni rok izstavitve računa in 0,05 cassa
sconta za vsak dan predčasnega plačila,
– izjavo, da bo dostavljal blago v fco
skladišče naročnikov – razloženo,
– izjavo, da so sukcesivno dobavljal
blago na podlagi sprotnih naročil naročniku
za dobo 36 mesecev,
– izjavo, da bo zagotavljal fiksnost cen
za najmanj 3 mesece,
– izjavo, da bo zagotavljal 7-dnevni
dobavni rok in da bo v urgentnih primerih
dostavil blago v roku 48 ur,
– izjava banke, da bo dobil garancijo
za izvedbo posla v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil, če bo naročnik
to zahteval oziroma izjavo, da bo predložil
bianco menico v višini 10% pogodbene vrednosti za dobo izvedbe posla, če posamezna pogodba vrednost posameznega zavoda
ne bo presegala 25 mio SIT,
– potrjeno izjavo, da je v zadnjih 3
letih dobavljal blago najmanj trem pogodbenim partnerjem ter, da bo
– izpolnil druge obvezne pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo priznal sposobnost in sklenil
pogodbo za obdobje od 1. 2. 2001 do 21.
12. 2003 s ponudniki, ki bodo izpolnjevali
vse obvezne pogoje in merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika v drugi fazi postopka
to je najnižjo ceno. V drugi fazi po priznanju
sposobnosti bo ponudnikom poslana ponudba za izdelavo predračuna in pogodba.
Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti v roku 8 dni po odpiranju ponudb. Ponudnikom – kandidatom bo skupaj
s sklepom poslano tudi razpisna dokumentacija za drugo fazo omejenega postopka.
10.
Pomurski zdravstveni zavod,
Murska Sobota
Št. 1153
Ob-40710
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik, 04/25-69-100.
2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica GolnikKOPA (lekarna).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinski potrošni material za laboratorijske storitve (omejen postopek po tretjem odstavku 19. člena ZJN).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
120,000.000 SIT.
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3. Predvideni čas dobave: 2 leti od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
uprava bolnišnice, Roman Potočnik, tel. 04/
25-69-444.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z vključenim
DDV, z gotovino na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR št. 51500-603-34158.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 064/469-441.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2001 ob
10. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis poslan v objavo 8. 12. 2000.
10.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 1153
Ob-40711
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik, 04/25-69-100.
2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica GolnikKOPA (lekarna).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinski potrošni material za zdravstveno nego in ostale diagnostične storitve (omejen postopek po tretjem odstavku 19. člena ZJN).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
110,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 2 leti od sklenitve pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
uprava bolnišnice, Roman Potočnik, tel. 04/
25-69-444.
(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z vključenim
DDV, z gotovino na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR št. 51500-603-34158.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 1. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave,
Ksenija Podržaj, tel. 064/469-441.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2001 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: razpis poslan v objavo 8. 12. 2000.
10.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Javni razpisi
Ob-40631
Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, 1121 Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za cenitev
premoženja
Za cenitev premoženja (terjatve, delnice
in deleži) pridobljenega od Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
na podlagi 26. člena zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98) in izdelavo ocene vrednosti stvarnega vložka po 310. členu ZGD po stanju na
dan 31. 12. 2000.
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpis se lahko prijavijo pooblaščeni cenilci oziroma revizijske hiše.
2. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah navedli
predvsem sledeče elemente:
– ceno,
– datum začetka postopkov za cenitev
premoženja,
– način in rok izdelave zaključnega poročila.
3. Rok za oddajo ponudb je 22. 12.
2000.
4. Prispele ponudbe bo pregledala in
ocenila komisija, ki bo najugodnejšega ponudnika pisno obvestila o izbiri, ostali ponudniki pa bodo obveščeni, da njihove ponudbe niso bile izbrane.
5. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s to objavo se obrnite na Slovensko
razvojno družbo d.d., Ljubljana, Dunajska
160, po tel. 01/58-94-850, na Marijo Zagožen.
Slovenska razvojna družba,
d.d. Ljubljana
Št. 35209-2/2000
Ob-40633
Občina Puconci objavlja na podlagi 9.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Puconci (Občan Občine Puconci
št. 4/97), 20. člena odloka o koncesiji za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 36/2000) ter 2. člena
pravilnika o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja (Ur. l. RS, št. 36/2000)
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe
za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih

vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka na območju Občine Puconci
1. Koncedent: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel. 02/545-91-00.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja,nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom
varstva zraka, zdravstvene in protipožarne
zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja
na napravah, ki so navedene v 3. členu
odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
na območju Občine Puconci (Ur. l. RS, št.
36/2000) in zajema opravila navedena v 4.
členu odloka o koncesiji za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Puconci (Ur. l. RS,
št. 36/2000).
3. Območje koncesije: celotno območje Občine Puconci – razpisana koncesija
se lahko podeli več koncesionarjem.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo šestih let z možnostjo odvzema
v primeru kršitve koncesijske pogodbe.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da predloži dokazila o finančni sposobnosti;
– rok za začetek opravljanja dejavnosti;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe z vidika kadrov, organizacije
dela, opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije;
– da je ustrezno opremljen za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da ima zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem
delu;
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem gospodarske javne službe
lahko povzroči tretji osebi, državi ali lokalni
skupnosti;
– da poda izjavo, da v primeru, da bo
izbran, sprejme vse obveznosti iz odloka o
koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju
Občine Puconci;
6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
točke;
– predlog cene za opravljanje storitev;
– opcija ponudbe;
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke;
– cena;
– način zagotavljanja katastra emisij iz
kurilnih naprav;
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– celovitost ponudbe;
– druge posebne ugodnosti koncesionarja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov koncedenta z oznako “Ne odpirajponudba dimnikarska služba“.
9. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo prispele na naslov koncedenta najkasneje do 8. 1. 2001 do 11. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1.
2001 ob 12. uri v prostorih Občine Puconci.
11. Ponudniki bodo prejeli odločbo o
izbiri koncesionarja v 15. dneh po izdanem
sklepu župana o izbiri najugodnejšega ponudnika.
12. Z izbranim koncesionarjem se po
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene koncesijska pogodba.
Občina Puconci
Ob-40686
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), na podlagi 19. člena
in pravilnik o postopku za izbiro športnih in
drugih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Črna na Koroškem (MUV
7/99), Občina Črna na Koroškem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 2001
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem,
– da so organizirani v skladu z zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),
– da so vključeni v Športno zvezo Črna
na Koroškem.
III. V letu 2001 bomo (so)financirali naslednje programe:
– šport v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja:
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,
– športna dejavnost študentov;
– šport v društvih,
– šport mladih-redna splošna vadba,
– šport mladih-šport za dosežek (selektivni šport),
– športno reaktivna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport;
– šport invalidov
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– promocijska dejavnost,
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– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– mednarodna dejavnost,
– športne prireditve.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Meril za vrednotenje programov
športa, ki se financirajo iz občinskega proračuna (MUV št. 7/99).
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
V. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov, urnikom vadbe, krajem vadbe in podatke o strokovnem kadru.
VI. Programi morajo biti finančno ovrednoteni z navedenimi viri financiranja.
VII. Športna zveza kandidira za skupna
sredstva, za skupne aktivnosti športnih društev ali širše športne aktivnosti.
VIII. Prijave pošljite v zaprti kuverti na
naslov: Občina Črna na Koroškem – Športna zveza Črna, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem z označbo “Javni razpis – šport
2001“.
IX. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel.
870-48-10. Kontaktna oseba je Nada Vačun (tel. 870-48-16).
X. Rok za prijavo je do 15. 1. 2001 do
12. ure na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbo o sofinanciranju programov.
XII. O višini odobrenih točk po točkovnem sistemu bodo izvajalci s sklepom obveščeni v 30 dneh po razpisu oziroma višini
odobrenih sredstev bodo obveščeni v 30
dneh po sprejetju proračuna občine Črna
za leto 2001. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbo.
XIII. Okvirna vrednost razpisa znaša
11,000.000 SIT.
Občina Črna na Koroškem
Št. 462-13/2000
Ob-40743
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja, 6/a,
na podlagi 10. člena statuta občine Ajdovščina (Uradno glasilo 7/99), 51. člena zakona o lokalni samoupravi, določil Uredbe
o odprodaji oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 52/98 in 61/99) in sklepa Sveta občine Ajdovščina z dne
16.11.2000, objavlja
javni razpis
zbiranja pisnih ponudb za prodajo
gradbenih parcel
1. Predmet prodaje je sedem gradbenih
parcel za vrstno stanovanjsko gradnjo in ena
gradbena parcela za individualno stanovanjsko gradnjo v Ajdovščini, ulica Vena Pilona,
v bivšem ZN Grivče:
Gradbena parcela št. 1 za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna št. 72/3 travnik 6. razreda v
izmeri 383 m2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 2,042.700 SIT,
vrednost komunalne opreme 2,477.120
SIT.

Gradbena parcela št. 2 za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna št. 72/4 travnik 6. razreda v
izmeri 307 m2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,637.360 SIT,
vrednost komunalne opreme 2,477.120
SIT.
Gradbena parcela št. 3- za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/5 travnik 6. razreda v izmeri 333 m 2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,776.020 SIT,
vrednost komunalne opreme 2,477.120
SIT.
Gradbena parcela št. 4 – za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/6 travnik 6. razreda v izmeri 333 m 2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,864.830 SIT,
vrednost
komunalne
opreme
2.477.120,00 SIT.
Gradbena parcela št. 5 – za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/8 travnik 6. razreda v izmeri 333 m 2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,864.830 SIT,
vrednost
komunalne
opreme
2.477.120,00 SIT.
Gradbena parcela št. 6 – za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/9 travnik 6. razreda v izmeri 360 m 2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,920.030 SIT,
vrednost komunalne opreme 2,477.120
SIT.
Gradbena parcela št. 7 – za gradnjo vrstne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/10 travnik 6. razreda v izmeri 360 m 2 k.o. Šturje,
izklicna cena zemljišča 1,920.030 SIT,
vrednost komunalne opreme 2,477.120
SIT.
Gradbena parcela št. 8 – za gradnjo individualne stanovanjske hiše:
parcelna številka 72/19 travnik 6.razreda v izmeri 541 m2 k.o. Šturje
izklicna cena zemljišča 2,200.100 SIT,
vrednost komunalne opreme 3,096.390
SIT.
2. Zemljišče: ponudnik mora ponuditi najmanj izklicno ceno zemljišča posamezne gradbene parcele. Za najugodnejšega ponudnika
se šteje tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
zemljišča. V primeru identičnih ponudb imajo
prednost občani z daljšo dobo bivanja v Občini Ajdovščina oziroma pravne osebe s sedežem v občini Ajdovščina z daljšo dobo delovanja glede na datum registracije.
Za gradbeno parcelo št. 8 je potrebno
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča, medtem ko se za ostale gradbene
parcele sprememba namembnosti ne plača.
3. Komunalna oprema: strošek komunalne opreme je fiksen in se ne licitira ter
zajema:
– asfaltirano dostopno cesto z vgrajenimi cestnimi robniki ter pločnikom na južni
strani cestišča,
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– primarno vodovodno, kanalizacijsko
električno in telefonsko omrežje na katero
se lahko priključijo vse prodajane gradbene
parcele. Situacija primarnega komunalnega
omrežja, ki deloma poteka tudi po gradbenih parcelah, je na ogled pri strokovni službi
Občine Ajdovščina in bo izbranim ponudnikom izročena ob podpisu pogodbe. Javna
razsvetljava še ni postavljena, je pa zajeta v
cenitvi, kar pomeni, da te ga stroška pri
izgradnji le te, bodoči kupci ne poravnavajo
posebej. Neposredna izvedba hišnih priključkov je strošek graditelja in ni zajeta v
komunalni opremi.
4. Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršne so po načelu » videno – kupljeno«.
Ogled nepremičnin na terenu bo v četrtek 28. 12. 2000 od 10. do 12. ure.
5. Ponudnik, ki bo izbran kot kupec nepremičnine mora plačati kupnino, ki zajema
vrednost zemljišča in komunalne opreme v
dveh delih in sicer:
– 50% kupnine v roku petih dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri in
– 50% kupnine ob podpisu kupoprodajne pogodbe.
V primeru zamude roka plačila lahko lastnik brez obveznosti odstopi od podpisa
pogodbe.
6. Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni razpis – Gradbene parcele
Grivče. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo prispele do 8.
1. 2001, do 10. ure.
7. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne osebe. K ponudbi je treba obvezno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije za fizične osebe oziroma overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od enega meseca in pooblastilo ali dokazilo o zastopanju za pravne osebe.
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
100.000 SIT. Ena varščina velja le za eno
gradbeno parcelo. Varščina se uspelemu
ponudniku vračuna v ceno gradbene parcele, neuspelemu ponudniku pa neobrestovana vrne v roku treh dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da uspeli ponudnik odstopi
od sklenitve pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Ajdovščina. Varščina se plača
na
ŽR
Občine
Ajdovščina
št.
52010-630-7043.
8. Javno odpiranje ponudb bo 8.1.2001
ob 10,15. v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po izteku roka za vložitev ponudb.
10. Kupoprodajna pogodba mora biti
sklenjena v osmih dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
11. Vse stroške in davke, ki izhajajo iz
sklenitve posla, nosi in je dolžan plačati kupec (davek na promet nepremičnin, stroške
sestave pogodbe, overitve podpisov na pogodbi, stroške zemljiško knjižnega prepisa
in podobno).
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12. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
13. Kontaktna oseba: Sonja Lovrekovič, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
telefon 05/365 91 18.
Občina Ajdovščina
Ob-40786
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) občina Brezovica
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov športa za
leto 2001,
ki jih bo v letu 2001 Občina Brezovica
sofinancirala iz občinskega proračuna
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov v občini Brezovica:
– športna društva, klubi in posamezniki,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
II. V letu 2001 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Šport otrok in mladine:
– športni program Zlati sonček,
– program “Naučimo se plavati“,
– šolska športna tekmovanja,
– program redne vadbe.
2. Vrhunski in tekmovalni šport:
– programi nadarjenih otrok in mladine
v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo značaj redne vadbe,
– programi ekip, ki tekmujejo v državnih ligah,
– programi skupin v športnih društvih,
ki redno vadijo in se udeležujejo tekmovanj
na nižjih nivojih,
– program športnikov mednarodnega in
svetovnega razreda.
3. Športna rekreacija odraslih:
– program za izvajanje športne rekreacije v športnih društvih,
– rekreativna tekmovanja na ravni občine,
– vzdrževanje objektov, ki so namenjeni športno-rekreativni dejavnosti.
4. Program športa za vse:
– organizacija občinskih športnih prireditev.
III. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
IV. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih programov v občini.
VI. Rok za prijavo programov je 12. 1.
2001.
VII. Programe pošljite na naslov: Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom: Javni razpis – Šport
2001.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe po sprejemu občinskega proračuna za leto 2001.
Občina Brezovica

Ob-40589
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
objavlja
javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za
leto 2001
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za leto
2001.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
imajo sedež v občini Ljutomer, imajo urejeno evidenco o članstvu, imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje
določene ljubiteljske kulturne dejavnosti in
so kot društvo registrirani najmanj eno leto.
3. Prijava mora biti pripravljena na podlagi razpisne dokumentacije, ki se dvigne
na Občini Ljutomer, Vrazova 1, soba 111.
4. Občina bo sofinancirala:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa do 12. ure na naslovu Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti soba št. 111. Prijave morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
»javni razpis za letne programe dejavnosti v
ljubiteljski kulturi za leto 2001.«
6. O višini sredstev dobljenih na tem razpisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po telefonu 02/584-90-62 na Občini
Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti.
Občina Ljutomer
Ob-40636
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi sklepa 46. seje Upravnega odbora Zavoda z dne 5. 12. 2000 in
Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2000, objavlja
razpis
povečanja rednega programa operacij
s področja žilne kirurgije
1. Zavod objavlja razpis povečanja rednega programa operacij s področja žilne
kirurgije, in sicer operacij ven spodnjih
okončin v vrednosti 40 mio SIT in arterijskih
operacij vključno z angiografijo v vrednosti
60 mio SIT.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo javni
zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe.
3. Pri izbiri bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo predložili ustrezne strokovne reference za uspešno izvajanje progra-
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ma, zagotovili najugodnejšo ceno in imajo
veliko število čakajočih na poseg. V ožji izbor Zavod lahko vključi tiste ponudnike, ki
bodo ponudili za do 10 % višjo ceno od
najugodnejše cene in jih pozove, da ponujeno ceno uskladijo z najugodnejšo ceno.
4. Obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih območnih enot v
Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru,
Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in
Ravnah na Koroškem.
Z izpolnjenim obrazcem za prijavo na razpis ponudniki predložijo tudi seznam čakajočih zavarovanih oseb.
5. Ponudniki naj pošljejo zahtevano dokumentacijo v roku 10 dni od dneva objave
na sedež Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.
6. Zavod si pridržuje pravico, da pred
izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila
nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo opravil izbiro v roku 45 dni po
izteku roka za prijavo na razpis in izbrane
ponudnike pozval, da sklenejo z Zavodom
pogodbo za izvajanje programov zdravstvenih storitev.
7. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-40664
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca del za demontažo
opreme, montažo nove opreme in
gradbena dela
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, telefaks 02/30-05-675.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Vuhred in
HE Ožbalt.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
demontažna, montažna in gradbena dela.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
1,700.000 SIT.
3. Roki za dokončanje del:
– za HE Vuhred 30. 4. 2004,
– za HE Ožbalt 30. 6. 2004.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor prenove, Obrežna 170, Maribor, kontaktna
oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 1. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za dobavo opreme znaša 200.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor, d.o.o., št. 51800-601-28970 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 2. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2001 ob 12.15.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti opreme in storitev, ki mora biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: nabava opreme bo financirana iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: potrebne izkušnje in stabilno finančno poslovanje.
10. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena.
Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Maribor
Št. 002-03-67/2000
Ob-40665
Na podlagi 10. člena zakona o Športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Gorišnica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih
bo v letu 2001 Občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje
športne dejavnosti.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi.
I. Šport otrok in mladine
a) Tekmovanja Šolskih športnih društev.
II. Šport v društvih
a) šport mladih – selektivni šport (šport
za dosežke),
b) športnorekreativna dejavnost odraslih
– množične prireditve,
c) tekmovalni šport,
d) vrhunski šport.
III. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov
3. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten z navedenimi viri sofinanciranja.
5. Prijave je potrebno poslati najkasneje
štirinajst dni po tej objavi na naslov Občina
Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišnica s
pripisom – za programe športa.
6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica.
7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa.
Občina Gorišnica
Ob-40525
Lesna industrija Idrija, d.o.o., v likvidaciji, likvidacijski upravitelj Ivan Kokošin Fon,
objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup:
1. nepremičnine vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 227 k.o. Godovič:
– parc. št. 1106/26 – dvorišče v izmeri
1 ha 1 a 30 m2,
– parc. št. 1113/4 – dvorišče v izmeri
13a 02 m2,
– parc. št. 1143/13 – pot v izmeri 20a
67 m2.
Prednost pri nakupu ima ponudnik, ki je
zainteresiran za nakup vseh navedenih nepreminčin.
Dodatne informacije in pogoje nakupa
pri likvidacijskem upravitelju Ivanu Kokošin
Fonu, Gregorčičeva 8, Tolmin, tel.
38-11-580, faks 38-11-582.
Ponudba za nakup mora vsebovati ponujeno ceno, način in rok plačila ter način
zavarovanja plačila. Upoštevane bodo le
pravočasne in po vsebini popolne ponudbe
h katerim bo priloženo potrdilo o plačilu
varščine za njeno resnost v višini 1,000.000
SIT, in sicer na žiro račun Lesne industrije
Idrija, d.o.o. – v likvidaciji št.
52020-691-92014.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po končanem postopku, vendar najkasneje v roku 30 dni po
izteku zadnjega dneva za prijavo.
Za pravočasne prijave se štejejo zgolj
ponudbe, ki prispejo na sedež likvidacijskega upravitelja, Gregorčičeva 8, Tolmin, v
zaprti pisemski ovojnici, s pripisom “ponudba za javno zbiranje ponudb – Lesna industrija Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, ne odpiraj”,
najkasneje v roku 15 dni po objavi tega
razpisa.
Lesna industrija Idrija, d.o.o. – v likvidaciji na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji navedenih nepremičnin z najboljšim oziroma katerimkoli drugim
ponudnikom.
Lesna industrija Idrija, d.o.o.,
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Ivan Kokošin Fon

Sklepi o privatizaciji
Št. 5/00
Ob-40687
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
210. člena zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00) – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe, izdaja Slovenska razvojna družba – v nadaljevanju: SRD
sklep o privatizaciji
družbe Zdravilišče Rogaška d.d.,
Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina
1. V družbi Zdravilišče Rogaška d.d.,
Zdraviliški Trg 14, Rogaška Slatina, matična številka: 1277090, dejavnost zdravstvo,
hoteli, turizem in upravljanje holding družb,
SRD izvede privatizacijo celotnega paketa
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571.898 navadnih imenskih delnic družbe,
ki so v lasti SRD, katere nominalna vrednost
za eno delnico znaša 1000 SIT, kar znaša
55,96% delež v osnovnem kapitalu družbe.
2. Privatizacija se izvede z javnim zbiranjem ponudb z namenom prodaje strateškemu kupcu.
3. Izhodiščna cena celotnega paketa
delnic znaša 1 mio SIT.
4. Delnice, ki so predmet privatizacije,
dajejo imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so imenske in so prosto prenosljive.
Slovenska razvojna družba, d.d.

Objave
delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 180/00
Ob-40580
Na podlagi četrtega odstavka 465. člena zakona o gospodarskih družbah uprava
Papirografika, zunanja trgovina, notranja trgovina in zastopanje tujih firm, d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 14, Ljubljana, sporoča, da je družba Europapier AG, Autokaderstrasse 86-96, 1210 Wien/Dunaj, Avstrija,
z odkupom delnic pridobila večinski delež v
družbi Papirografika, d.d., Ljubljana, in sicer 241.528 navadnih imenskih delnic oziroma 69,9033%.
Papirografika, d.d., Ljubljana
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Št. 1466/2000
Ob-40513
V skladu z določilom 350. člena zakona
o gospodarskih družbah direktor delniške
družbe Projektivni biro Velenje d.d., Prešernova 8, Velenje, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
ki se glasi:
»Osnovni kapital se zmanjša od dosedanjega zneska 51,396.000 SIT za
1,588.000 SIT na 49,808.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 1.588 delnic v nominalnem znesku
1.000 SIT za delnico.«
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina Projektivni biro Velenje d.d., Prešernova 8, Velenje, na seji dne
19. 9. 2000.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju kapitala, lahko v
roku 6 mesecev od objave zahtevajo ustrez-
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no zavarovanje za primer, če ne bi mogli biti
poplačani oziroma ustrezno zavarovani.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor Janez Božič

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic
Ob-40869
Uprava Radeče papir, d.d., preklicuje 2.
redno skupščino delničarjev, ki je bila sklicana za dne 20. 12. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe, objavljena v Uradnem listu
RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000 in v dnevnem časopisu Delo dne 17. 11. 2000.
Ponovni sklic bo objavljen skladno s statutom družbe in zakonom.
Radeče papir, d.d., Radeče
uprava
Ob-40576
Na podlagi B. točke šestega poglavja
statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
VI. skupščino
delničarjev družbe Koroške pekarne,
d.d., Dravograd,
ki bo v ponedeljek, 8. januarja 2001 ob
10. uri, na sedežu družbe, Koroška cesta
2, 2370 Dravograd.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe
skupščine, predsednika skupščine, dva
preštevalca glasov in notarja za sestavo notarskega zapisnika.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
predlogom za nove člane nadzornega sveta
za dobo 4 let izvoli: Janeza Pačnika, dipl.
ek., Draga Brodnika, dipl. jur. in Antona
Krevha.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do petka, dne
5. 1. 2001.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.
Udeležence prosimo, da pridejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, priporočeno ali jih vložijo neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Koroške pekarne, d.d.,
uprava družbe

Ob-40645
V skladu z 10. členom statuta delniške
družbe uprava sklicuje
skupščino
delniške družbe Efekt Maribor, d.d.,
ki bo 15. 1. 2001, v Mariboru, Ulica
talcev 24, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine,
seznanitev, da na skupščini sodeluje vabljena notarka.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se imenuje Robert Pistotnik.
Na skupščini sodeluje notarka Sonja Kralj.
2. Sprememba firme.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme naslednji sklep: novo ime delniške
družbe glasi: Sintal Maribor, varovanje, svetovanje in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: Sintal Maribor, d.d.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
a) spremeni prvi in drugi odstavek točke
prvič statuta, ki odslej glasita:
“Firma družbe je: Sintal Maribor, varovanje, svetovanje in trgovina, d.d.
Skrajšana firma družbe je: Sintal Maribor, d.d.,
b) spremeni se tretji odstavek 10. člena
statuta in za besedo “javna objava” doda: “v
Uradnem listu),
c) sprejme čistopis stauta, ki se da v potrditev notarki.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
najmanj 15% delnic.
Vse napake, nastale v zvezi s sklicem
skupščine, pa so odpravljene v primeru
100% udeležbe vseh delničarjev.
Efekt Maribor, d.d.
uprava družbe
predsednik: Bogdan Gabrovec, inž. str.
Ob-40654
Uprava družbe na podlagi 34. člena statuta družbe in 283. člena zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe Stilles, d.d., Inženiring
in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v torek 16. 1. 2001 ob 15. uri na
sedežu družbe na Savski cesti 13 v Sevnici.
Dnevni re:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev skepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Franc Ernestl, za preštevalca glasov Tatjana Šeško
in Tomaž Kos. Skupščini prisostvuje notar
Alojz Vidic.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila uprave za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe Stilles, d.d., za leto 1999
z mnenjem revizorja, v predlaganem besedilu.
3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1999 v višini 620.000 SIT se uporabi za
pokrivanje izgube iz preteklih let.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem sprejema sklepa na skupščini razreši člana NS Mojco Lukančič in se
za novega člana NS za čas do izteka mandata razreši članici Mojci Lukančič imenuje
Sašo Tanko.
5. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta in za revizorja za leto 2000
imenuje revizijsko hišo Dinamic, Revizijska
družba, d.o.o., PE Novo mesto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Savska cesta 13, Sevnica, v tajništvu uprave, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 10. ure, od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zasotpnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno ro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Glasovno pravico na seji skupščine imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na podlagi podatkov Kilrinško depotne
družbe na dan.
Stilles, d.d., Sevnica
uprava družbe
Aleksander Hatlak
Ob-40901
Začasna uprava Prve pokojninske družbe d.d., Dunajska 58, Ljubljana, v skladu z
8.2.1 točko statuta sklicuje
1. redno skupščino
Prve pokojninske družbe d.d.,
ki bo v torek, dne 16. 1. 2001, ob 13.
uri v pisarni notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
II. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predloženi
predlog poslovnika skupščine
III. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta v predlaganem besedilu in
potrdi čistopis statuta z vnesenimi spremembami.
IV. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz
400,000.000 SIT z novimi denarnimi
vložki
za
136,980.000
SIT
na
536,980.000 SIT.
2. Za povečani kapital se po vpisu povečanja v sodni register izda 13.698 novih
imenskih navadnih delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT, ki z že izdanimi delnicami tvorijo isti razred. Emisijska cena novih delnic se določi v višini 11.000 SIT.
3. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Delnice iz 2. točke tega sklepa vpišejo v prilogi
tega notarskega zapisnika navedene osebe,
ki za navedeno število delnic vložijo
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navedene denarne vložke in s tem prevzamejo določen delež v kapitalu.
4. Delnice se bodo vpisovale na sedežu
izdajatelja. Rok za vpisovanje in celotno
vplačilo delnic je 10 delovnih dni od prijave
tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register. O začetku tega roka za
vpisovanje in celotno vplačilo delnic bo uprava vpisnike pisno obvestila.
5. Če delnice v roku iz prejšnje točke ne
bodo vpisane in vplačane, bo izdajatelj vpisnikom vrnil vplačila na žiro račun
posameznega vpisnika pri banki.
6. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško-depotni družbi, d.d. Nalog za
vpis bo družba izdala v 15 dneh po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
7. S sklepom o povečanju osnovnega
kapitala se uskladi statut družbe.
V. Volitve in imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo predlagani kandidati: Darja
Cimerman, Miroslav Ekart, Anton Jurjevčič,
Zvonimir Kristančič, Silvo Svete, Dušan Šešok, Tanja Tršan in Igor Zajec. Za člane
nadzornega sveta - predstavnike zavarovancev se imenujejo: Bojan Kranjc, Andrej
Kren, Marija Krže Podlipnik in Drago Simčič.
VI. Imenovanje pooblaščenega aktuarja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega aktuarja skupščina imenuje Matjaža Musila.
VII. Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure. Za vpogled v
gradivo se delničar izkaže z osebnim dokumentom oziroma v primeru pravne osebe z
izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenec pa s pisnim pooblastilom.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva te
objave. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani predsednici uprave na
sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim stališčem
posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je prijava udeležbe na skupščini na sedežu uprave družbe v registrirni pisarni ali s pisno prijavo,
naslovljeno na predsednico uprave, in sicer
najkasneje do 11. 1. 2001.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred skupščino.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
– z osebno udeležbo;
– s pooblastilom: pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom dne 23. 1.
2001 ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno

odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Prva pokojninska družba, d.d.,
Ljubljana
Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica začasne uprave
Ob-40905
Na zahtevo manjšinskih delničarjev, pooblaščenih investicijskih družb Setev, d.d.,
Trgatev, d.d. in Plod, d.d., v skladu z 284.
členom zakona o gospodarskih družbah in
na podlagi 45. člena statuta družbe, Gostinsko podjetje Daj – Dam, d.d., Ljubljana,
Resljeva cesta 48, uprava sklicuje
5. skupščino družbe
Gostinsko podjetje Daj – Dam, d.d.,
Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo dne 16. 1. 2001 ob 8. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Izvoli se za:
– predsedujočo skupščine: Branka Neffat,
– preštevalca glasov: Nikola Dmitrovič,
Marjana Fleten.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarjev PID Setev,
d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., je: odpokliče se dosedanja člana nadzornega sveta
Nikola Dmitrovića in Braneta Šintlerja.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa delničarjev PID Setev,
d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., je: za nova
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se imenuje Roberta Lavriča in Dalibora Kljuna.
Mandat imenovanih članov traja 4 leta.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo poslovanja od dneva vpisa družbe v sodni register do vključno 30.
9. 2000.
Predlog sklepa delničarjev PID Setev,
d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., je: za pooblaščenega revizorja, ki bo opravil revizijo
poslovanja, se imenuje družbo Contura,
d.o.o., Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa delničarjev PID Setev,
d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., je: sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe: 22.b člen statuta se spremeni tako, da se črta tretja alineja, na koncu člena pa se doda nov odstavek: »Uprava
lahko proda nepremičnine le s predhodnim
sklepom skupščine delničarjev, ki mora biti
sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov skupščine.«
6. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa delničarjev PID Setev,
d.d., Trgatev, d.d. in Plod, d.d., je: za pooblaščeno revizorsko družbo za leto 2000
skupščina imenuje KPMG, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
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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 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.
Gostinsko podjetje
Daj – Dam, d.d., Ljubljana
direktor družbe: Bojan Zorc

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-37/00-9
Ob-40720
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 8. 12. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
priglašena koncentracija družb Slovenica
Zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana, Celovška 206, Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenica), in Adriatic Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper
(v nadaljevanju: Adriatic), ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, saj je do pridobitve 51,05%
lastništva in glasovalnih pravic Slovenice v
Adriaticu prišlo že pred uveljavitvijo ZPOmK
in zato ta pridobitev ne predstavlja koncentracije v smislu določb ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-42/00-5
Ob-40870
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 9. 12. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, in Mladinska knjiga Birooprema
d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.
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Koncentracija se bo opravila s spojitvijo
obeh družb v novo družbo.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov
informatike in mehanografije, papirniškega
programa in tiskovin ter knjigotrštva ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Št. 0512-466/52-00
Ob-40644
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 21. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00), 6. člena uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije o potrditvi posebnega načrta prodaj, zamenjav in nabav
državnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve za leto 1999, št. 460-00/986 (N), z dne 8. 7. 1999, objavlja
javno dražbo
za odprodajo premičnin, in sicer
rabljenih prevoznih sredstev
Ministrstva za notranje zadeve, z
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer rabljena prevozna sredstva Ministrstva
za notranje zadeve (vozila, motorna kolesa
in kolesa).
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
Možen je le odkup vseh enot, ki so predmet prodaje, v celoti.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje. Ponudba, v
kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, v
celoti, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
dražbe, skupaj 7,713.900 SIT, ki je vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah; rok plačila ne sme biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer: način plačila: virmansko, številka računa: 50100637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 61140.
Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15
dni po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,
– premičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno,
– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 delovnih dni od prejema obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbi,
– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana,
– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dražbe obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 4 dni od javnega odpiranja ponudb,
– ustrezni davek ter vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec,
– uspelemu dražitelju se premičnina izroči v last in posest po plačilu celotne kupnine,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
6. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet javne dražbe, je mogoč od dneva objave javne dražbe do roka za oddajo
pisnih ponudb od 10. do 12. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo, in sicer
na Vodovodni 93a v Ljubljani pri Franciju
Podgrajšku.
7. Dokumentacija: dražitelji bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne dražbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave javne dražbe v
Uradnem listu RS, do roka za oddajo ponudb, in sicer med 10. do 12. uro, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo, in sicer
na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava,
Skupne službe, Sektor za materialno-tehnične zadeve, Vodovodna 92a, pri Podgrajšku, tel. 472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: 1.000 SIT, način vplačila: virmansko,
številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
466-52-00.
8. Predložitev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti do 4. 1. 2001, najkasneje
do 12. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 1. 2001,
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ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javne razpise, Cankarjeva 4, Ljubljana, medetaža.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-40704
Na podlagi 51. člena zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 –
odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in smiselni uporabi uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98 in
61/99) in na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Tolmin z dne 26. 3. 1998 in z
dne 28. 11. 2000 objavljamo
javno dražbo
za odprodajo dela nepremičnine v
Tolminu, Tumov drevored 15 z
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A) prostori v prvem nadstropju in mansardi objekta v Tolminu, Trg 1. maja 1, kot
sledi:
a) trije prostori s koristnimi površinami,
navedene v cenitvi – prostor A3 v izmeri
21,78 m2, prostor A4 v izmeri 24,94 m2 in
prostor B2 v izmeri 25,35 m2, ki so v prvem
nadstropju,
b) trije prostori s koristnimi površinami
navedene v cenitvi: prostor A3M v izmeri
21,88 m2, prostor A4M v izmeri 24,38 m2,
prostor B2M v izmeri 24,48 m2, ki so v
mansardi.
Prodajni pogoji:
Opis nepremičnin:
Skupna koristna površina prostorov prvega nadstropja in mansarde je 142,61 m2.
Poslovno stanovanjska stavba v Tolminu, Trg 1. maja 1 stoji na zemljišču s parc.
št. 777/4 poslovna stavba v izmeri 577 m2,
vpisana v vl. št. 621 k.o. Tolmin.
Predmet prodaje je tudi sorazmerni del
zemljišča, na katerem stoji stavba in ki ustreza vrednosti teh prostorov v primerjavi z
vrednostjo vse etažne lastnine v celi stavbi.
V ceno nepremičnine je vključen tudi sorazmerni del skupnih prostorov in naprav, ki
služijo za uporabo prostorov v nadstropju in
mansardi.
Etažna lastnina ni vknjižena. Prostori se
skupaj z mansardnim delom prodajajo kot
celota. Izklicna cena prostorov skupaj s pripadajočim
deležem
zemljišča
je
4,938.943,50 SIT.
Varščina je 493.894,35 SIT.
Obveznosti kupca: nekateri prostori so
v uporabi tretje osebe za skladišče in niso
v najemu. Prostori so dotrajani in bo za
redno uporabo potrebna temeljita adaptacija.
Dostop v prostore prvega nadstropja je s
skupnega balkona in dvorišča na vzhodni
strani stavbe. Dostop bo potrebno sanirati,
kar vse je strošek kupca in lastnika sosed-
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njih prostorov v razmerju, kot se bosta sama dogovorila.
Dostop v podstrešne prostore je možen
skozi stropno odprtino na hodniku oziroma
stopnišču pred prostori. Pri adaptaciji prostorov prvega nadstropja in podstrešja bo
moral novi lastnik urediti dostop na podstrešje v enem od prostorov prvega nadstropja
in podstrešja.
Prostori prvega nadstropja imajo okna
samo z vzhodne strani. Za vgradnjo oken na
zahodni strani bo kupec potreboval soglasja lastnikov sosednjih nepremičnin.
B) Del neizdelanega prostora v stanovanjsko poslovni stavbi skupaj s pripadajočim solastninskim deležem zemljišča v Tolminu, Tumov drevored 15, ki stoji na parc.
št. 512/1 stanovanjska stavba 246 m2 in
dvorišče 26 m2, vpisana v vl. št. 52 k.o.
Tolmin.
a) Skupna koristna površina večjega dela prostora je 96,04 m2.
– Izklicna cena prostora skupaj s pripadajočim solastninskim deležem zemljišča
znaša 4,986.578,30 SIT.
– Varščina: 498.657,80 SIT.
b) Skupna koristna površina manjšega
dela prostora je 63,21 m2,
– izklicna cena prostora skupaj s pripadajočim solastninskim delom zemljišča je
3,281.982,70 SIT.
– Varščina je 328.198,27 SIT.
Opis nepremičnine:
– prostori, ki se prodajajo in ležijo v objektu na parceli št. 512/1 k.o. Tolmin so v
območju centralnega predela mesta Tolmin.
Območje je komunalno opremljeno z vso
osnovno infrastrukturo. Cesta ob objektu je
asfaltirana, izvedeni so priključki na vodovodno, kanalizacijsko, električno in telefonsko
omrežje.
Ogrevanje prostorov je za nadstropne
stanovanjske prostore lokalno, oziroma ga
ni, za pritličje pa je zgrajena kotlarna na
tekoče gorivo.
Objekt je bil zgrajen leta 1930, obnovljen leta 1948, zadnje obnove (naprava plošče nad pritličjem, naprava balkonov ter dostopnega stopnišča) so bile napravljene v
letu 1999.
Po zasnovi je objekt enonadstropen, nepodkleten in z le delno uporabnim podstrešjem. V pritličju so poslovni prostori, v nadstropju je eno naseljeno stanovanje, obravnavani prostori pa so neizdelani. V notranjosti so vse predelne stene porušene, nosilne
stene so zaradi gradbenih posegov delno
poškodovane, podobno tudi stropi. Okna
so stara dvojna in potrebna zamenjave, notranjih vrat ni. Balkona imata betonska parapeta, sicer pa sta neizdelana. Vse notranje
instalacije so neizvedene, izvedeni pa so vsi
priključni vodovodi do prostorov. K večjemu stanovanju spada drvarnica v pritličnem
dvoriščnem objektu, zidanem iz opeke.
– Obveznosti kupcev:
– prevzeti vse stroške investicije – graditve stanovanj in zlasti stroške priprave projektne in investicijske dokumentacije, vključno z vsemi soglasji;
– zagotoviti, da bodo pri graditvi stanovanj v celoti upoštevane mere in površine
posameznih prostorov;
– nad dostopno teraso pred vhodom v
stanovanje ob zamenjavi strehe na svoje

stroške zgraditi nadstrešek, in sicer v gabaritih prizidka v skladu z idejno rešitvijo v
projektu za izvedbo pritličja;
– dostop do stopnišča je možen le iz
smeri Tumovega drevoreda prek parcele št.
513/2 dvorišče v izmeri 210 m2 (okrog hiše) pod pogojem, da se zgradi zgoraj navedeni nadstrešek nad teraso;
– zagotoviti, da bo ograja na vseh straneh balkona vedno odkrita tako, da bodo
napisi na ograji vedno vidni;
– poskrbeti za ureditev nadstreška nad
balkonom, pri čemer mora biti ta nadstrešek urejen s stebri, ki bodo identični stebrom pod balkonom in v enakem razmaku;
– poskrbeti, da ob obnovi prostorov v
prvem nadstropju v nobenem primeru ne
bodo spremenjene velikosti in položaj oken
v tem nadstropju tako, da bodo ta okna v
pogledu velikosti in položaja ostala takšna,
kot so sedaj;
– poskrbeti, da bo fasada v nadstropju v
primeru obnove enaka oziroma skladna fasadi v pritličju stavbe;
– zagotoviti, da po zaključku gradbenih
del na fasadi bodoči kupec ne bo kakorkoli
spreminjal zunanjega izgeda stavbe, še zlasti ne brez soglasja druge stranke;
– če bo fasada na delu stavbe, katerega
lastnik je Območna obrtna zbornica Tolmin
ob obnovi zgornjega dela stavbe poškodovana, škodo v celoti odpravi investitor obnove, t.j. bodoči kupec tako, da vzpostavi prejšnje stanje;
– prevzeti stroške obnove strehe oziroma strešne konstrukcije v deležu, ki ga predstavlja uporabna površina prostora, ki ga
želi kupiti v primerjavi z uporabno površino
vseh prostorov v tem delu stavbe;
– prevzeti stroške izdelave vodovoda od
merilne naprave dalje do prostora, ki ga želi
kupiti;
– prevzeti stroške za izdelavo elektro
omarice na fasadi in nadaljnjega priključka
do prostora, ki ga želi kupiti;
– stroški za dela vzdrževanja in obnove
skupnih delov in naprav na objektu, ki morajo biti sporazumno dogovrjena se delijo
glede na razmerje med površino prostorov
posameznega lastnika in skupno površino
vseh prostorov v stavbi;
– dodatne možnosti kupcev:
– oba kupca dela prostora pod a) in b)
imata možnost zgraditi tudi dodatno mansardno stanovanje v velikosti vsake posamezne stanovanjske enote v primeru, da bo
omogočeno nadvišanje stavbe.
Obveznosti in dodatne možnosti kupcev
so razvidne iz pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov v zvezi z obnovo stavbe, ki
sta jo v letu 1999 sklenili Območna obrtna
zbornica Tolmin s sedežem v Tolminu, Brunov drevored 11 in Občina Tolmin, s sedežem v Tolminu, Ulica Padlih borcev 2. Cit.
pogodba bo upoštevana kot priloga k prodajni pogodbi, kupec pa bo moral s podpisom prodajne pogodbe potrditi, da je seznanjen z določbami cit. pogodbe in da jih v
celoti sprejema.
II. Način, čas in kraj dražbe:
– Javna dražba bo izvedena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin, do vključno 4. 1.
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2001 do 13. ure v zapečatenih ovitkih, z
oznakami:
– za nepremičnino pod A – “Ponudba –
Trg 1. maja 1 – Ne odpiraj”,
– za nepremičnino pod Ba) – “Ponudba
– Tumov drevored 15 – Večji – Ne odpiraj”,
– za nepremičnino pod Bb) – “Ponudba
– Tumov drevored 15 – Manjši – Ne odpiraj”.
– Odpiranje ponudb bo 4. 1. 2001:
a) ob 13.15 za nepremičnino pod A),
b) ob 13.45 za nepremičnino pod Ba),
c) ob 14.15 za nepremičnino pod Bb),
in sicer v pravni pisarni Občine Tolmin,
Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Ponudniki – pravne osebe oziroma zastopniki fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri
javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti pisno pooblastilo.
III. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca,
– označbo nepremičnine, za katero je
ponudnik zainteresiran,
– ponujeno ceno v SIT,
– plačilne pogoje, ki ne morejo biti različni od pogojev v tem razpisu,
– potrdilo o državljanstvu (lahko tudi
overjena fotokopija) za fizično osebo ali izpisek iz sodnega registra za pravno osebo,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– dokazilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe.
V. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki ponudi najvišjo ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo, najkasneje tretji dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu na žiro račun št. 52030-630-7108 Proračun Občine Tolmin.
Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.
VII. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice,
rok plačila je 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal
kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zadržana.
V primeru pomanjkanja finančnih sredstev mora najugodnejši ponudnik urediti posojilo pri posojilodajalcih.
VIII. Drugi pogoji:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki se izkažejo z izpiskom
iz sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež podjetja v Republiki Sloveniji
ter potrdilom o plačilu varščine;
– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdilom o plačilu varščine;
b) Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
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c) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.
č) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb o izbiri obveščeni takoj,
vsi ostali ponudniki pa bodo o izidu javne
dražbe pisno obveščeni v roku 3 dni od
javnega odpiranja ponudb.
d) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne bo podpisal
prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine
v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zadržana.
e) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino prosto bremen v last in posest takoj po
plačilu celotne kupnine, vknjižba lastninske
pravice v zemljiško knjigo na ime kupca pa
bo izvršena takrat, ko bodo skladno z dogovori z ostalimi etažnimi lastniki ustvarjeni formalni pogoji za vknjižbo.
f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/381-95-14. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Št. 46503/0008/98
Ob-40724
Na podlagi 3. člena odloka o stavbnih
zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 76/2000) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
15. redni seji dne 22. 11. 2000 sprejel
sklep o objavi
javne dražbe
za prodajo stanovanjske hiše
parc.št. 572/4 k.o Prapreče
1. Predmet javne dražbe: stanovanjska
hiša na parc. št. 572/4 stanovanjska stavba v izmeri 72 m2, vpisana pri vl. št. 171
k.o. Prapreče.
2. Izklicna cena: vrednost objekta po cenitvi znaša 247.548 SIT. Na javni dražbi se
določi kot najmanjši dražbeni znesek
10.000 SIT.
3. Javna dražba bo javna in sicer v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje. Od objave javne dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije pa do javne
dražbe mora preteči najmanj 15 dni.
4. Vodenje javne dražbe: za izvedbo
postopka javne dražbe in za vodenje postopka javne dražbe je imenovana s sklepom župana komisija za izvedbo javne dražbe.
5. Javna dražba bo dne 23. 1. 2001, ob
12. uri v prostorih Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje – mala sejna soba.
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane na
območju Republike Slovenije.
7. Plačilo varščine: dražitelj je dolžan plačati varščino, v višini 10% od izklicne cene.
Varščino je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Trebnje, št. 52120-630-40206 – s
pripisom za javno dražbo za hišo v Martinji
vasi in fotokopijo dokazila priložiti komisiji ki
vodi javno dražbo.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
brezobrestno v ceno objekta, neuspelemu

pa se varščina vrne brez obresti najkasneje
v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
8. Dražitelj, ki bo izbran, pa bo sam odstopil od sklenitve pogodbe, se varščina ne
vrne. Kupnino je uspeli ponudnik dolžan plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.
9. Navzočnost na javni dražbi: fizične
osebe ter pooblaščenci fizičnih in pravnih
oseb se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
10. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora najkasneje v 15
delovnih dnevih po opravljeni javni dražbi
skleniti kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanjske hiše in jo najkasneje v roku 15
dni po podpisu overiti pri notarju, sicer varščina zapade.
Izbrani ponudnik je dolžan kupnino plačati najkasneje v roku osmih dni od uveljavitve kupoprodajne pogodbe.
11. Prevzem objekta: objekt prevzame
kupec v posest šele po plačilu celotne kupnine.
12. Plačilo taks, davkov in drugih pristojbin: davek in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
13. Objekt, ki se prodaja je naprodaj po
načelu videno – kupljeno. V primeru, da bo
objekt predlagan v zaščito kot naravna in
kulturna dediščina, bo kupec dolžan spoštovati pogoje iz zaščite. Do objave javne
dražbe na objektu ni bremen.
14. Ogled objekta in druge informacije v
zvezi s predmetom prodaje: ogled je mogoč ob predhodni telefonski najavi na tel.
št. 07/348-11-08, kontaktna oseba Jože
Klemenčič.
Občine Trebnje
Št. 465-03 -8/2000
Ob-40725
Na podlagi 3. člena odloka o stavbnih
zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 76/2000) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
15. redni seji 22. 11. 2000 sprejel sklep o
objavi
javne dražbe
za prodajo stanovanjske hiše
parc.št. 1485/3 in 1485/6 k.o. Mirna
1. Predmet javne dražbe: stanovanjska
hiša na parc. št. 1485/3 stanovanjska stavba v izmeri 54 m2 in sadovnjak v izmeri
1224 m2 ter parc. št. 1485/6 sadovnjak v
izmeri 73 m 2, vpisana pri vl. št. 899 k.o.
Mirna.
2. Izklicna cena: vrednost objekta po
skupni cenitvi znaša 2,465.133 SIT. Na javni dražbi se določi kot najmanjši dražbeni
znesek 50.000 SIT.
3. Javna dražba bo javna in sicer v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje. Od objave javne dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije pa do javne
dražbe mora preteči najmanj 15 dni.
4. Vodenje javne dražbe: za izvedbo postopka javne dražbe in za vodenje postopka
javne dražbe je imenovana s sklepom župana komisija za izvedbo javne dražbe.
5. Javna dražba bo dne 23. 1. 2001, ob
13. uri v prostorih Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje – mala sejna soba.
6. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slove-
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nije in pravne osebe, ki so registrirane na
območju Republike Slovenije.
7. Plačilo varščine: dražitelj je dolžan plačati varščino, v višini 10% od izklicne cene.
Varščino je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Trebnje, št. 52120-630-40206 – s
pripisom za javno dražbo za hišo v Stanu in
fotokopijo dokazila priložiti komisiji ki vodi
javno dražbo.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
brezobrestno v ceno objekta, neuspelemu
pa se varščina vrne brez obresti najkasneje
v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
8. Dražitelj, ki bo izbran, pa bo sam odstopil od sklenitve pogodbe, se varščina ne
vrne. Kupnino je uspeli ponudnik dolžan plačati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.
9. Navzočnost na javni dražbi: fizične
osebe ter pooblaščenci fizičnih in pravnih
oseb se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
10. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora najkasneje v 15
delovnih dnevih po opravljeni javni dražbi
skleniti kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanjske hiše in jo najkasneje v roku 15
dni po podpisu overiti pri notarju, sicer varščina zapade.
Izbrani ponudnik je dolžan kupnino plačati najkasneje v roku osmih dni od uveljavitve kupoprodajne pogodbe.
11. Prevzem objekta: objekt prevzame
kupec v posest šele po plačilu celotne kupnine.
12. Plačilo taks, davkov in drugih pristojbin: davek in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
13. Objekt, ki se prodaja je naprodaj po
načelu videno – kupljeno. Do objave javne
dražbe na objektu ni bremen.
14. Ogled objekta in druge informacije v
zvezi s predmetom prodaje: ogled je mogoč ob predhodni telefonski najavi na tel:
07/348-11-08, kontaktna oseba Jože Klemenčič.
Občine Trebnje
Ob-40655
Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,
8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško, z dne 29. 6. 2000 in uredbe
o odprodaji, oddaji in zamenjavi nepremičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
nepremičnini:
A. parc. št. 2876/3 – v izmeri 288 m2 –
poslovna stavba, gospodarsko poslopje v
izmeri 225 m2 in 562 m2 – dvorišče, vpisana v ZK vložek 1937 k.o. Krško, pri kateri
ima Občina Krško lastninsko pravico,
B. parc. št. 2879/2 – poslovna stavba v
izmeri 987 m2, funkc. obj. v izmeri 138 m2,
dvorišče 921 m2 in dvorišče 313 m2,
2904/3 funkc. obj. 31 m2 in zelenica 20 m2
in 2876/2 poslovna stavba v izmeri 3 m2 in
dvorišče 47 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1494 k.o. Krško, pri katerih ima Občina Krško lastninsko pravico.
Na nepremičnini pod A je zgrajena “Bonova hiša”, katero uporablja zdravstveni
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dom za svoje poslovne prostore, v velikosti
P+1+M v izmeri 462,14 m2, s prizidkom v
velikosti 310,48 m2, ki je delno urejen v
poslovne prostore, delno pa v pomožne prostore. Na nepremičninah pod št. B pa je
objekt Zdravstveni dom Krško, P+1 v velikosti 1.686 m2.
Nepremičnine se nahajajo v starem mestnem jedru Krškega, ob glavni mestni ulici,
Cesta krških žrtev, na desnem bregu Save.
Objekt Zdravstveni dom Krško je bil zgrajen
leta 1960 in dograjen v letu 1980. Bonova
hiša pa je starejšega datuma, zgrajena v
letu 1923, nekatere preureditve, adaptacije
in popravila so bila opravljena v letih 1983
in 1999.
Parcele ležijo v ureditvenem območju
mesta Krško, kjer je dovoljena gradnja objektov.
Komunalna opremljenost stavbnih parcel je visoka, individualna opremljenost zajema vodovodno nepaljavo, kanalizacijski
priključek na javno kanalizacijsko omrežje
in elektro priključek, opremljenost z objekti
in napravami kolektivne komunalne rabe pa
zajema javno cestno omrežje, javno razsvetljavo in odvodnjavanje.
Namembnost obeh nepremičnin je opredeljena z UN starega mestnega jedra Krško
in sta po izpraznitvi namenjena poslovni dejavnosti.
Oba objekta sta zasedena in se bosta
izpraznila z dograditvijo novega zdravstvenega doma, predvidoma do maja 2003. Do
preselitve ima uporabnik Zdravstveni dom
Krško brezplačno uporabo.
2. Izklicna cena:
A) Izklicna cena za nepremičnino pod
1/A je 44,422.730 SIT,
B) Izklicna cena za nepremičnino pod
1/B je 267,523.751 SIT.
V ceni je zajeta brezplačna uporaba objektov do preselitve v novozgrajeni objekt
zdravstvenega doma.
3. Plačilni pogoji: s kupcema, najboljšima
ponudnikoma bodo v roku 15 delovnih dni od
dneva dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe, z rokom plačila kupnine 8 dni od podpisa pogodbe na žiro račun prodajalca.
4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,
– ponudbe morajo biti dostavljene na sedež prodajalca, na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako “Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj”, v 15 dneh te objave,
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov, identifikacijski dokument), ponujeno ceno in plačilne pogoje,
– ponudniki morajo k ponudbi priložiti
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov in
zapadlih obveznosti do svojih upnikov v originalu ali overjeno fotokopijo,
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne cene,
– najvišja prejeta ponudba se šteje kot
najugodnejša, če dražitelj izpolnjuje vse
ostale razpisane pogoje,
– ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% od iz-

klicne cene na žiro račun Občine Krško,
št. 51600-630-8013042, sklic na številko 100 pri APP RS, Podružnica Krško,
– odpiranje pisnih ponudb bo 14. 1.
2001 ob 11. uri v sejni sobi D, Občine
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
– ponudniki, ki ne bodo prisotni na javni dražbi, bodo o izidu obveščeni v 8
dneh,
– izbrani ponudniki so dolžni v roku 15
delovnih dni od dražbe skleniti kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo prodajni postopek razveljavljen,
vplačana varščina pa ostane prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo, stroške cenitve in
drugo) nosi kupec,
– ogled nepremičnin je možen ob
predhodni najavi na sedežu Zdravstvenega doma Krško pri direktorju dr. Ladiki,
na tal. 07/48-80-229, vsa ostale informacije v zvezi s prodajo pa so na voljo na
Občini Krško, na tel. 07/48-91-279,
– kupcu se nepremičnina izroči v last
po plačilu celotne kupnine, v posest pa
po preselitvi uporabnika Zdravstveni dom
Krško v nov objekt,
– Občina Krško na podlagi tega javnega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji z nobenim od ponudnikov.
Občina Krško
Ob-40738
Stečajni dolžnik S-Gostinstvo, d.o.o.,
Izola v stečaju, Cankarjev drevored 17,
Izola, objavlja
informativno zbiranje ponudb
za odkup terjatve
Predmet zbiranja ponudbe je terjatev
do dolžnika Marin Marka iz Ljubljane, v
višini 15,600.000 SIT, ki je zavarovana z
zastavno pravico in za vnovčenje katere
teče izvršilni postopek pred sodiščem v
Ljubljani.
Predmet ponudbe je terjatev v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni po izbiri
ponudnika, kar se opravi v 8 dneh po
poteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudbe se dostavijo na naslov stečajnega dolžnika s pripisom “Ponudba – ne
odpiraj”. Kupec je dolžan poravnati vse
stroške v zvezi z davčnimi obveznostmi
pri prodaji terjatve. Ponudbe se dostavijo
na navedeni naslov najpozneje v roku 10
dni po objavi tega oglasa. Prodajalec si
pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe
o prodaji terjatve z nobenim od ponudnikov.
Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.
S-Gostinstvo, d.o.o.
Izola – v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše
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Ob-40783
Stečajni dolžnik Tokis, d.o.o., Ilirska Bistrica v stečaju, Vojkov drevored 14, Ilirska
Bistrica, objavlja
pisno zbiranje
ponudb za odkup sredstev
Predmet zbiranja ponudb so:
1.1. zaloge proizvodov iz programa enologija, po ocenjeni vrednosti 4,199.607
SIT,
1.2. zaloge proizvodov iz programa galvanika, po ocenjeni vrednosti 940.541 SIT,
1.3. zaloge proizvodov iz programa citronska kislina, po ocenjeni vrednosti
90.066 SIT,
1.4. zaloge proizvodov iz programa
TOK, po ocenjeni vrednosti 191.798 SIT,
1.5. viličar Hyster, po ocenjeni vrednosti 1,865.600 SIT,
1.6. vozilo VW Caddy, neregistrirano, po
ocenjeni vrednosti 250.160 SIT,
1.7. kombi vozilo Peugeot Boxer, letnik
1996, neregistrirano, po ocenjeni vrednosti 1,120.208 SIT,
1.8. stanovanje – garsonjera v Ilirski Bistrici, Prešernova 40, 3. nadstropje, v izmeri
25,90 m2, ki je zasedeno z najemnikom, po
ocenjeni vrednosti 1,945.929 SIT,
1.9. stanovanje – garsonjera v Ilirski Bistrici, Prešernova 40, mansarda, v izmeri
22,20 m2, ki je zasedeno z najemnikom, po
ocenjeni vrednosti 1,823.078 SIT,
1.10. 1/3 objekta parc. št. 3173/1 k.o.
Trnovo, v naravi mansarda objekta imenovanega Laboratorij, po ocenjeni vrednosti
3,689.589 SIT.
Ocenjene vrednosti ne vključujejo DDV
ali drugih davčnih obveznosti.
Predmet ponudbe so sredstva po posameznih točkah v celoti.
Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe. Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni po izbiri ponudnikov, kar se opravi v 8 dneh po poteku
roka za zbiranje ponudb. Ponudbe se dostavijo na naslov: St 48/2000, Okrožno sodišče v Kopru, 6000 Koper, s pripisom “ponudba za nakup sredstev St 48/2000 – ne
odpiraj”. K ponudbi mora ponudnik priložiti
dokazilo, da gre za fizično osebo, državljana RS (po notarju overjena fotokopija potrdila o državljanstvu) ali original oziroma overjeno tofokopijo izpiska iz sodnega registra
za pravno osebo s sedežem v RS, ki ne
sme biti starejši od 8 dni, kakor tudi po
notarju overjeno izjavo, da ne obstoje okoliščine iz 153. člena ZPPSL. Prav tako mora
ponudnik do dneva oddaje svoje ponudbe
vplačati varščino 10% ocenjene vrednosti
premoženja, za katerega podaja ponudbo,
in sicer na račun stečajnega dolžnika
52210-690-93191 z oznako vplačila “varščina po ponudbi”. Varščina se bo uspelim
ponudnikom vštela v kupnino, neuspelim pa
vrnila brezobrestno v roku 8 dni od dneva
izbire ponudnikov. Kolikor izbrani ponudnik
ne sklene kupoprodajne pogodbe, se vplačana varščina zadrži v korist prodajalca.
Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji premoženja (DDV ali druge davke). Prepis lastništva vozil ali nepremičnin se izvrši na
stroške kupca, ki nosi tudi stroške sestave
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kupoprodajnih pogodb ali notarskih stroškov.
Ponudbe se dostavijo na navedeni naslov najpozneje v roku 10 dni po objavi tega
oglasa.
Pri izbiri najboljšega ponudnika bo odločala višina ponujene kupnine. Kupec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, kolikor bi
bila ponujena cena nižja oziroma ocenjene
vrednosti premoženja.
Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.
Tokis, d.o.o., v stečaju
Ilirska Bistrica
stečajni upravitelj Brane Gorše
Ob-40785
Trgovina Palma, Cesar Anton s.p., Rozmanova ul. 5, 8000 Novo mesto, z 31. 12.
2000 preneha opravljati registrirano zasebno dejavnost.
Trgovina Palma, s.p., Novo mesto

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Alpetour, d.d., Kapucinski trg 8, Škofja
Loka, preklicuje avtomatsko štampiljko (pravokotno) z naslednjo vsebino: ALPETOUR
ŠPEDICIJA IN TRANSPORT d.d. 64220
Škofja Loka, Kapucinski trg 8 28. Ob-40834
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Partizanska pot 12 ter v spodnjem levem
kotu številko 2. Ob-40517
Kocevski Slobodan, Ulica II. prekomorske brigade 54, Koper - Capodistria, štampiljko pravokotne oblike z vsebino GRADBENIŠTVO-ANKER, Kocevski Slobodan
grad. ing. Ljubljana. gnf-42541

Priglasitveni list
Avsec Zvonko, Gornje Laze 2, Semič,
odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 015572/0503/00-15/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gny-42522
Bassanese Andrea s.p., Zlatičeva ulica
3, Koper - Capodistria, obrtno dovoljenje,
št. 017170/1527-00-27, izdano leta
1995. gng-42519
Bukovec Darja, Ob Krki 18, Straža, priglasitveni list, opravilna št. 038122494, izdan dne 21. 5. 1994. gnu-42776
Čulk Senka, Trg 4, Radeče, priglasitveni
list, opravilna št. 20-0611/98, izdan dne

27. 11. 1998, izdala DURS DU Celje, izpostava Laško. gnp-42631
Fazlija Shefki, Črni Kal 1, Črni Kal, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št. 016748/0876/0027/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnm-42767
Hočevar Andreja, Bizoviška cesta 47,
Ljubljana-Dobrunje, priglasitveni list, opravilna št. 26-1471/95, izdan dne 8. 9.
1997. gni-42713
Ivanuš Slavica, Male Rodne 20, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-636/94, izdan dne 28. 12. 1999.
gnd-42718
Klavora Jože s.p., Bohinjska Bela 34,
Bohinjska Bela, priglasitveni list, opravilna
št. 44-1050/94. gnb-42895
Lorenčič Teodor, Dupleška cesta 23,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5177/97, izdan dne 21. 6. 1999.
gni-42667
Mustajbašić Tufik, Stara slovenska 3,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036271-1669-00-36-1995, izdana dne
3. 6. 1995. gnw-42774
Šajher Matej, Pesnica pri Mariboru 14,
Pesnica pri Mariboru, priglasitveni list, opravilna št. 064-6283/99, izdan dne 10. 11.
1999. gng-42665
Šiljeg Eugen, Stritarjeva ulica 6, Rogaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-391/94, izdan dne 28. 7. 1994.
gnn-42958
Tuhtar Branko s.p., Vrbno 15/a, Šentjur,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 52-0221/94, izdan dne 21. 10. 1994.
gnl-42960
Urbas Anton, Šentvid pri Stični 38/a,
Šentvid pri Stični, obrtno dovoljenje,
št. 052057/1431/01-19/1995, izdano
dne 2. 8. 1995. gnt-42527
Vesel Vlasta s.p., Mestni log I/8, Kočevje,
priglasitveni list, opravilna št. 16-0393-95, izdan dne 17. 12. 1997. gnn-42908

Potne listine
Artič Ksenija, Heroja Staneta 5, Žalec,
potni list, št. AA 332769, izdala UE Žalec.
gno-42907
Barak Alen, Gubčeva 7, Ilirska Bistrica,
potni list, št. BA 59577, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnl-42710
Benčič Peter, Tovarniška ulica 9, Izola Isola, potni list, št. BA 233756, izdala UE
Izola. gnd-42618
Bešlič Vida, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 20106, izdala UE Ljubljana.
gny-42872
Bizjak Uroš, Partizanska ulica 31, Nova
Gorica, potni list, št. AA 153376, izdala UE
Nova Gorica. gnc-42548
Bombek Marija, Volkmerjeva 30, Ptuj,
potni list, št. AA 359460, izdala UE Ptuj.
gng-42715
Cankar Marjetka, Ljubljanska cesta 55,
Kamnik, potni list, št. BA 2407, izdala UE
Kamnik. gnk-42836
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Cipot Silvo, Hotiza 115, Lendava - Lendva, potni list, št. BA 642386, izdala UE
Lendava. gnx-42848
Čadež Alenka, Jarška 22, Ljubljana, potni list, št. AA 60340, izdala UE Ljubljana.
gnh-42814
Čarman Antonija, Kopališka ulica 28,
Škofja Loka, potni list, št. AA 231720, izdala UE Škofja Loka. gnq-42655
Časl Drago, Cesta v Mestni Log 38, Ljubljana, potni list, št. AA 930645, izdala UE
Ljubljana. gnj-42566
Čebašek Janez, Pipanova cesta 44,
Šenčur, potni list, št. AA 166918, izdala UE
Kranj. gnd-42568
Dagarin Uroš, Smledniška cesta 85,
Kranj, potni list, št. BA 717445, izdala UE
Kranj. gnc-42644
Dernovšček Terezija, Rutarjeva 3/c,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 88003, izdala UE Nova Gorica.
gnt-42556
Djulić Kasim, Ul. Arnolda Tovornika 8,
Maribor, potni list, št. AA 193638, izdala
UE Maribor. gnt-42752
Eibel Iva, Cankarjeva 30, Radovljica, potni list, št. BA 639335, izdala UE Radovljica.
gnf-42941
Fideršek Ingrid, Mariborska cesta 66,
Celje, potni list, št. BA 863030, izdala UE
Celje. gnx-42573
Finc Ida Marija, Zg. Hudinja 44, Celje,
potni list, št. BA 240432, izdala UE Celje
dne 16. 8. 1993. gnq-42755
Fister Marko, Ižanska 212, Ljubljana,
potni list, št. AA 92368, izdala UE Ljubljana.
gnd-42868
Flajs Rok, Ulica Malči Beličeve 135,
Ljubljana, potni list, št. AA 449562, izdala
UE Ljubljana. gno-42607
Flajs Udovič Tadeja, Ulica Malči Beličeve 135, Ljubljana, potni list, št. BA 708092,
izdala UE Ljubljana. gnp-42606
Franov Dario, Ormoška 11/a, Ljutomer,
potni list, št. CA 27751, izdala UE Ljutomer. gnr-42729
Fratnik Dimitrij, Ajševica 41, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
20082, izdala UE Nova Gorica.
gnz-42546
Furek Maja, Ptujska cesta 26, Pragersko, potni list, št. BA 652252, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-42927
Gačnik Tadej, Trstenjakova 2, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 339169, izdala
UE Slovenj Gradec. gnd-42843
Gartner Urška, Tolstojeva 57, Ljubljana,
potni list, št. BA 619137, izdalo MZZ RS,
dne 17. 7. 1997. gnr-42754
Grmek Damjan, Štanjel 115, Štanjel, maloobmejno prepustnico, št. AI 48243, izdala UE Sežana. gnt-42627
Grobelšak Martina, Ul. V prekomorske
brigade 2, Celje, potni list, št. BA
000661132, izdala UE Celje. gns-42953
Gustinčič Franc, Tatre 14, Obrov, maloobmejno prepustnico, št. AI 047424, izdala
UE Sežana. gng-42615
Hafner Borut, Grenc 15, Škofja Loka,
potni list, št. BA 794583, izdala UE Škofja
Loka. gnr-42879
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Hafner Tomo, Grenc 15, Škofja Loka,
potni list, št. BA 794581, izdala UE Škofja
Loka. gns-42878
Hendriks Medic Tatjana, Glavičeva 11,
Mengeš, potni list, št. BA 997988, izdala
UE Domžale. gnd-42943
Hlupić David, Bevkova ulica 12, Žalec,
potni list, št. BA 730330, izdala UE Žalec.
gnz-42596
Horvat Marija, 44 Quail street, Oldham,
Anglija, potni list, št. BA 181526, izdalo
MZZ RS dne 9. 8. 1993. gnp-42756
Hrenovec Katarina, Dolnji Zemon 81, Ilirska Bistrica, potni list, št. AA 865726, izdala UE Ilirska Bistrica. gnm-42709
Hribšek Darko, Tomšičeva 39, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 342253, izdala UE
Slovenj Gradec. gnf-42841
Ivačič Nikola, Na Korošci 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 813043, izdala UE Ljubljana. gny-42922
Janičijevič Polona, Krimska 21, Ljubljana, potni list, št. AA 460734, izdala UE
Ljubljana. gno-42932
Jankovič Gordana, Lahova pot 7, Ljubljana, potni list, št. BA 853322, izdala UE
Ljubljana. gno-42757
Jelečević Barbara, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, potni list, št. BA 935524, izdala
UE Kamnik. gne-42642
Jerlah Albert, Letoviška pot 29, Portorož
- Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 129413, izdala UE Piran. gny-42547
Jotanović Georgina, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 63404, izdala
UE Ljubljana. gnz-42571
Karba Katja, Užiška ulica 1, Ljutomer,
potni list, št. BA 685733, izdala UE Ljutomer. gnp-42731
Kerec Jožef, Petanjci 30/a, Tišina, potni
list, št. AA 420684, izdala UE Murska Sobota. gnq-42955
Kerezović Velibor, Oljčna pot 10, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 916054, izdala UE Koper. gnj-42762
Kohne Cveto, Podvozna cesta 3, Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 108925, izdala UE Piran.
gnn-42733
Kosi Izidor, Glavarjeva 47, Ljubljana, potni list, št. AA 49868, izdala UE Ljubljana.
gnm-42759
Lozar Adrijana, Vrtovin 124, Črniče, potni list, št. AA 910155, izdala UE Ajdovščina.
gng-42840
Lubinič Jure, Nadgoriška cesta 69, Ljubljana-Črnuče, potni list, št. BA 736693, izdala UE Ljubljana. gnl-42635
Lubinič Nikolaj, Nadgoriška cesta 69,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. AA 245459,
izdala UE Ljubljana. gnk-42636
Lubinič Špela, Nadgoriška cesta 69,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. BA 771564,
izdala UE Ljubljana. gnj-42637
Lužar Dušan, Gosposvetska cesta 41/a,
Maribor, potni list, št. AA 279177, izdala
UE Maribor. gni-42738
Marinček Vladimir, Češnjice pri Cerkljah
6, Cerklje ob Krki, potni list, št. AA 097963,
izdala UE Brežice, dne 27. 3. 1992.
gns-42753

Markič Miha, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, potni list, št. AA 353896, izdala UE Nova Gorica. gns-42828
Martinšek Janez, Kresnice 69, Kresnice, potni list, št. AA 952350, izdala UE
Litija. gnx-42873
Mastnak Simon, Črnoliška ulica 2, Šentjur, potni list, št. BA 828458, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnx-42823
Mrazić Božica, Marčenkova ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 598054, izdala
UE Ljubljana. gni-42813
Mrkonja Jože, Ulica Polonce Čude 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 998480, izdala
UE Ljubljana. gnu-42951
Mustić Šerad, Zidani most 9, Zidani
Most, potni list, št. BA 198452, izdala UE
Laško. gnu-42851
Nadarević Dejan, Linhartova 44, Ljubljana, potni list, št. BA 478311, izdala UE
Ljubljana. gnl-42885
Omahen Eva, Sostrska cesta 16, Ljubljana, potni list, št. BA 901960, izdala UE
Ljubljana. gnr-42929
Omerović Galiba, Mazovčeva pot 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 994557, izdala
UE Ljubljana. gnb-42570
Oprešnik Valter Gregor, Slape 34, Ljubljana, potni list, št. BA 797504, izdala UE
Ljubljana. gng-42940
Pančur Danica, Oševek 20, Kamnik, potni list, št. BA 2327, izdala UE Kamnik.
gnc-42569
Pečarič Martin, Drašiči 29, Metlika, potni list, št. AA 339321, izdala UE Metlika.
gnm-42559
Pehar Robert, Rakičan, Prešernova 21,
Murska Sobota, potni list, št. BA 669446,
izdala UE Murska Sobota. gno-42832
Penko Cirila, Sp. Škofije 55, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 84664, izdala UE Koper. gny-42847
Perčič Januška, Cesta Kokrškega odreda 14, Kranj, potni list, št. AA 344625,
izdala UE Kranj. gnn-42633
Pirc Alenka, Gallusstrasse 47, Wil, Švica, potni list, št. BA 618464, izdalo MZZ
RS dne 27. 3. 1997. gno-42911
Podbevšek Darko, Ulica Vide Pregarčeve 32, Ljubljana, potni list, št. BA 66317,
izdala UE Ljubljana. gns-42703
Potočnik Mihael, Griže 90, Griže, potni
list, št. BA 031988, izdala UE Žalec.
gnz-42746
Potokar Marjan, Repče 2, Šmarje-SAP,
potni list, št. BA 853452, izdala UE Ljubljana. gnd-42918
Pregelj Peter, Mohorini 29/b, Renče,
potni list, št. BA 463012, izdala UE Nova
Gorica. gnn-42833
Remec Aljoša, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, potni list, št. BA 956954, izdala UE Nova Gorica. gns-42728
Resnik Tomaž, Ul. Franca Mlakarja 44,
Ljubljana, potni list, št. BA 331648, izdala
UE Ljubljana. gno-42882
Rojc Igor, Srebrničeva 1, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 5441, izdala UE
Koper. gnh-42614
Rudan Nataša, Cankarjeva ulica 74, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
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112313, izdala UE Nova Gorica.
gnm-42834
Sapač Darko, Černelavci, Gederovska
26, Murska Sobota, potni list, št. AA
795730, izdala UE Murska Sobota.
gnd-42543
Slemenšek Danijel, Zbelovo 6, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. CA 21587, izdala
UE Slovenske Konjice. gnp-42906
Slemnik Boštjan, Dragomer, Na grivi 8,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
964359, izdala UE Vrhnika. gnu-42605
Smolkovič Bojan, Cesta OF 44, Maribor, potni list, št. AA 6043, izdala UE Maribor. gng-42765
Soklič Matej, Tržaška 55/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 595040, izdala UE Ljubljana. gnx-42623
Starc Vraničar Danijela, Dragomelj 19,
Domžale, potni list, št. AA 643272, izdala
UE Domžale. gni-42913
Stres Andrej, Cesta 15. septembra 1,
Nova Gorica, potni list, št. BA 936617, izdala UE Nova Gorica. gnw-42949
Tibaot Damjan, Babinci 49/b, Ljutomer,
potni list, št. BA 323749, izdala UE Ljutomer. gnp-42831
Torkar Nada, Jagodje, Mirna pot 4, Izola
- Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
1706, izdala UE Izola. gni-42838
Tuškej Mitja, Podutiška cesta 172/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 145355, izdala
UE Ljubljana. gnu-42651
Valek Danilo, Bezjakova 81, Limbuš, potni list, št. AA 808102, izdala UE Maribor.
gnw-42849
Vintar Darko, Udmat 8/a, Laško, potni
list, št. AA 586392, izdala UE Laško.
gnb-42745
Vojtkovszky Uroš, Ul. Istrskega odreda
19, Divača, potni list, št. BA 670623, izdala
UE Sežana. gny-42822
Zanjkovič Simon, Razkrižje 20/c, Ljutomer, potni list, št. BA 259510, izdala UE
Ljutomer. gnq-42730

Osebne izkaznice
Bertoncelj Mitja, Bežigrad 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 272348. gni-42563
Bitenc Lidija, Špikova 5, Kranj, osebno
izkaznico, št. 389325. gnv-42850
Brovč Janko, Gubčeva 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 323637. gnv-42825
Burgar Janez, Medno 12, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 328361.
gnw-42674
Čadež Alenka, Jarška 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 467456. gng-42815
Čas Tina, Trg svobode 5, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 196975.
gnh-42839
Ćatić Edhem, Generala Levičnika 29,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 246394. gnq-42555
Dobrišek Milan, Pod bregom 10, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 341790. gnn-42883
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Dolinšek Ana, Radna 19, Boštanj, osebno izkaznico, št. 307735. gny-42622
Domazet Milka, Slovenska 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 354912.
gnu-42751
Dutschman Marija, Pohorska ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 187629.
gng-42740
Florjanc Erna, Keršičeva 47, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 235118. gne-42521
Gabrovec Robert, Dolane 21/d, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 187475.
gnz-42721
Galun Kristina, Glavarjeva 38, Komenda, osebno izkaznico, št. 269083.
gnk-42811
Glavar Albin, Goriški vrh 24/c, Dravograd, osebno izkaznico, št. 174879.
gnu-42601
Godler Angela, Bukošek 17, Brežice,
osebno izkaznico, št. 160759. gnl-42835
Grah Marija, Šmatevž 5, Gomilsko, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.105/2000. gno-42632
Grajžl Katja, Papirniška ulica 13/a, Krško, osebno izkaznico, št. 106356.
gnr-42629
Gumzej Marija, Golnik 111, Golnik,
osebno izkaznico, št. 446111. gnr-42804
Hafizović Hasina, Gunceljska cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 248199.
gnu-42726
Hajdarević Dejan, Linhartova 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 375969.
gne-42871
Jenc Saša, Podpeč 68, Preserje, osebno izkaznico, št. 517267. gnb-42970
Jeras Ljudmila, Ul. bratov Knapič 18,
Ljubljana-Šentvid,
osebno
izkaznico,
št. 65763. gnz-42821
Knafeljc Nataša, Trubarjeva 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338820.
gnk-42561
Kodrin Terezija, Mačkovec 3, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 556506.
gny-42597
Korošec Ludvik, Cesta 4. maja 50/b,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 321262.
gnz-42846
Korošec Majda, Ulica talcev 3e, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 191499.
gnc-42819
Korpič Jožef, Dravci 7, Videm pri Ptuju,
osebno
izkaznico,
št. 138264.
gne-42617
Kožman Danica, Podkraj 21, Col, osebno izkaznico, št. 311130. gng-42540
Kralj Leopoldina, Pohlinova 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 87198.
gni-42763
Kranjec Jadranka, Tesovnikova 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430024.
gng-42915
Lapornik Igor, Resljeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 266292. gnp-42956
Lozinšek Franc, Cesta zmage 92, Maribor, osebno izkaznico, št. 159986.
gns-42553
Lukec Antonija, Kašeljska cesta 19,
Ljubljana-Polje,
osebno
izkaznico,
št. 33469. gni-42963

Marčun Robert, Šorlijeva 25, Kranj,
osebno izkaznico, št. 29868. gnv-42950
Marinko Valentin, Novo Polje, Cesta X/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 309945.
gnw-42653
Maršič Romeo, Kvedrova 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 414771.
gnh-42564
Mikec Dušanka, Kamnje 16, Šentrupert, osebno izkaznico, št. 243864.
gnn-42708
Milanič Blaž, Miren 142/d, Miren, osebno izkaznico, št. 269694. gni-42567
Milevoj Lea, Srednjevaška ulica 45/a,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 304783.
gnc-42694
Mlinar Miha, Martinj hrib 8, Logatec, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.97/2000. gnf-42916
Mužević Mira, Oktobrske revolucije 11,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 427281.
gne-42842
Nemec Vladimir, Prvomajska 6, Sevnica, osebno izkaznico, št. 269615.
gnj-42712
Obranović Alja, Šalka vas 44, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 10776. gnr-42554
Omerzel Barbara, Cesta revolucije 2/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 11418.
gne-42742
Palir Zmaga, Ul. Frana Kovačiča 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 236990.
gnt-42706
Pelc Janez, Voduškova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 460018. gnb-42770
Pengov Senečič Alenka, Prisojna 5,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.73/2000. gnp-42656
Peter Franc, Leška cesta 3/a, Mežica,
osebno izkaznico, št. 237345. gnx-42723
Pipalović Milan, Osek 91, Šempas,
osebno izkaznico, št. 4240. gnq-42630
Pirc Vladimir, Spodnji Rudnik II/26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 134647.
gnl-42660
Pirnat Margareta, Celovška 106, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 495562.
gnc-42869
Podjed Dušan, Izlake 17, Izlake, osebno
izkaznico, št. 237989. gnl-42985
Podlesnik Boštjan, Loka pri Framu 1/a,
Fram, osebno izkaznico, št. 150401.
gnw-42499
Pregelj Justina, Avče 105, Kanal, osebno izkaznico, št. 142272. gnc-42844
Pungertnik Marta, Graška gora 5, Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico,
št. 306636. gnt-42727
Reberšek Janez, Zg. Motnik 8, Motnik,
osebno izkaznico, št. 140004. gno-42557
Rehberger Ogrin Joško, Prisojna 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 200759.
gnu-42501
Slemenšek Danijel, Zbelovo 6, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 307606.
gnm-42909
Stare Cecilija Terezija, Češnjica 90,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 32231. gnd-42947
Stepan Valter, Rižana 9, Dekani, osebno izkaznico, št. 305173. gno-42957
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Suljanović Zuhdija, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.113/2000. gnb-42995
Šuligoj Tomi, Senčna pot 89, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 187384.
gnf-42616
Tomšič Jelka, Brezje 51, Brezje, osebno izkaznico, št. 190168. gnz-42946
Toni Janez, Sternadova ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 615158.
gnt-42877
Trunkelj Toni, Orlaka 17, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 192670. gno-42657
Turk Petra, Bavdkova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 171836. gnd-42968
Urankar Sandra, Drinova 2, Domžale,
osebno
izkaznico,
št. 376844.
gnj-42662
Urh Vladimir, Jakopičeva 17, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 285091. gng-42719
Velkovrh Zvonka, Brezje 58, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 216381. gnq-42805
Verhovnik Marovšek Andrej, Gmajna 62,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico,
št. 236559. gnc-42619
Vida Irenca, Bratov Čebuljev ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 231424.
gnr-42579
Vinšek Marija, Polje, Cesta XVIII/22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90666.
gnt-42931
Vitez Evita, Celovška 123, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335782. gnd-42993
Vončina Vanja, Kosovelova 3, Izola - Isola,
osebno
izkaznico,
št. 413906.
gno-42732
Voras Brankica, Trubarjeva 22, Celje,
osebno izkaznico, št. 187284. gnt-42602
Vučajnk Tatjana, Ulica bratov Gerjovičev
38, Dobova, osebno izkaznico, št. 185613.
gnz-42700
Vučko Marija, Cesta na Ježah 26/b,
Ljubljana-Polje,
osebno
izkaznico,
št. 117196. gnt-42827
Vuković Benjamin, Kriva ulica 4, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 419068.
gni-42542
Zver Silva, Trg Prekomorskih brigad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 318258.
gni-42938
Žohar Benjamin, Celestrina 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 28017. gnt-42852

Vozniška dovoljenja
Albreht Franc, Sp. Polskava 277, Pragersko, vozniško dovoljenje, št. 2529.
gnu-42526
Alibabić Nedžad, Ulica Juleta Gabrovška 21, Kranj, preklic duplikata vozniškega
dovoljenja, kat. BGH, št. S 1224335, reg.
št. 45213, izdala UE Kranj. gnq-42855
Avguštin Alenka, Golek 7, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16122.
gnh-42714
Baler Jožef, Moščanci 71, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38774.
gno-42507
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Bambič Marjeta, Brilejeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843786, reg. št. 167802, izdala UE Ljubljana. gnp-42881
Barle Matjaž, Tesovnikova ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458535, reg. št. 152320, izdala UE Ljubljana. gnk-42861
Bečić Hasib, Pod Debnim vrhom 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 320698, reg. št. 65628, izdala UE
Ljubljana. gnb-42645
Bevc Špela, Ig 271, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244622, reg.
št. 207883, izdala UE Ljubljana. gnz-42971
Bizjak Uroš, Partizanska 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gns-42528
Blaj Silvu, Ulica sestre F. Freme 9, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
17100, reg. št. 2057, izdala UE Idrija.
gnr-42904
Borišek Franc, Cesta C. Zupančiča 1/a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1392712, izdala UE Zagorje ob Savi. gnt-42977
Bornšek Saška, Sp. Stranice 29, Stranice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10154. gnu-42551
Boškin Mirjana, Hudourniška 3, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3714, izdala UE Izola. gnm-42584
Brajdih Sonja, Ulica 25. maja 81, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, št. S 663154.
gnn-42583
Brečko Karl, Tkalska 3/b, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 505642,
reg. št. 14910. gns-42978
Brečko Urban, Gotovlje 76/g, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1082112,
izdala UE Žalec. gnb-42824
Brešan Kamilo, Ulica Marija Kogoja 1/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 278772. gnt-42677
Bromše Franc, Nova vas pri Markovcih
11/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 9404, izdala UE Ptuj.
gnq-42505
Burgar Janez, Medno 12, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 323131, reg. št. 156428, izdala UE Ljubljana. gnu-42676
Cankar Marjeta, Ljubljanska cesta 66,
Kamnik, vozniško dovoljenje, št. S 10582,
izdala UE Kamnik. gnv-42800
Cene Jelka, Drešinja vas 34, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14934, izdala UE Žalec. gnv-42550
Cvetko Irena, Ante Trstenjaka 2, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3811, izdala UE Ljutomer. gnp-42781
Čadež Alenka, Jarška cesta 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
686420, reg. št. 175345, izdala UE Ljubljana. gnt-42702
Čemažar Janez, Gorenja Dobrava 6, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 22296, izdala UE Škofja Loka.
gnw-42924
Čufar Nada, A. Rabiča 51, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S 281510. gnb-42945

Daničič Diana, Sončni grič 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 29311,
izdala UE Velenje. gnu-42580
Dejič Dejan, Cesta na Roglo 11/d, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11614. gnj-42787
Demšar Maja, Kosovelova ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191300, reg. št. 201837, izdala UE Ljubljana. gnq-42980
Dernovšek Blaž, Ob cesti 7, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 221284, izdala UE Ljubljana. gnl-42935
Dobranič Boris, Studeno 66, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12684,
izdala UE Postojna. gnw-42799
Dodlek Tomaž, Apače 296, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 38399, izdala UE Ptuj.
gnh-42689
Dolinar Blanka, Reteče 163, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 28326, izdala UE Škofja Loka.
gnx-42648
Dremelj Blaž, Dolenjska cesta 339, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515455, reg. št. 161232, izdala UE Ljubljana. gnk-42711
Drev Marjan, Slatina 10, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1382011, reg. št. 16814 - duplikat II, izdala UE Velenje. gni-42613
Erbežnik Ladislav, Dragomer, Kotna pot
3, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 765, izdala UE Vrhnika. gnq-42830
Fatur Franc, Narin 103, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9775, izdala
UE Postojna. gnh-42514
Felicijan Robert, Boštanj 42/a, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1228876, reg. št. 9147. gns-42603
Fifer Biserka, Frajhajm 10, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 14962. gng-42790
Frank Nataša, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460605, reg. št. 53561, izdala UE Kranj.
gnj-42587
Franov Dario, Ormoška 11/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10806,
izdala UE Ljutomer. gno-42782
Galun Kristina, Glavarjeva 38, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18688, izdala UE Kamnik. gnj-42812
Globočnik Božo, Ulica borcev 7, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 1894, izdala UE Piran.
gno-42511
Golež Milan, Dobrnež 13, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 2184. gnu-42801
Goljuf Boris, Izletniška pot 52, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 24240. gnj-42512
Gorenec Darja, Čilpah 15, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 80604,
reg. št. 8452, izdala UE Trebnje.
gno-42582
Granfol Alojz, Murski Črnci 9, Tišina, vozniško dovoljenje, št. 13524. gnq-42784
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Gumzej Marija, Golnik 111, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1254239,
reg. št. 18432, izdala UE Kranj. gns-42803
Gyurica Marina, Trnje 65/a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14994, izdala UE Lendava. gnx-42598
Hendriks Medic Tatjana, Glavičeva 11,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1457323, reg. št. 22773, izdala UE
Domžale. gne-42942
Hlede Emil, Vojkova 21/a, Solkan, vozniško dovoljenje. gny-42797
Hribar Janez, Slamnikarska 20, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
699260, reg. št. 11713, izdala UE Domžale. gnd-42668
Hribar Janez, Slamnikarska 20, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 2462,
reg. št. 60 - inštruktorsko, izdala UE Domžale. gnc-42669
Ilde Frank, Vilharjeva 4, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11672.
gns-42778
Intihar Dragica, Agrokombinatska cesta
4, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 105/2000.
gnm-42984
Ivšek Ljudmila, Marjana Nemca 3, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491235, izdala UE Laško. gnp-42856
Jakšič Andrej, Ulica bratov Blanč 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 218008, reg. št. 142043, izdala UE Ljubljana. gnm-42534
Jančič Luka, Trdinova 6, Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 43421.
gnw-42599
Janež Sergej, Tesarska ulica 3/a, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10872, izdala UE Kočevje. gnf-42966
Jeglič Vesna, Gradnikova 81, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868287, reg. št. 19688. gne-42517
Jelić Milivoje, Nade Cilenšak 12, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFH, št. S
1018455, izdala UE Žalec. gnt-42552
Jerše Darinka, Radna 19, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S 70044,
reg. št. 1891. gns-42628
Jevrić Džafer, Ul. Lojzke Štebijeve 9/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049853, reg. št. 208207, izdala UE
Ljubljana. gny-42697
Jurčec Željko, Gradaška ulica 12/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 295704, reg. št. 117157, izdala UE
Ljubljana. gnz-42575
Kaltak Mirso, Škofjeloška cesta 17,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 265373, reg. št. 151113, izdala UE Ljubljana. gnp-42581
Kavčič Andrej, Željne 15/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 12771, izdala UE Kočevje. gnh-42639
Ključevšek Maja, Voduškova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138744, reg. št. 215560, izdala UE
Ljubljana. gnn-42533
Kogej Nataša, Hrašče 43, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14747, izdala UE Postojna. gnx-42798
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Kokalj Grega, Št. Jurij 43, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435260, reg. št. 23048, izdala UE Grosuplje. gni-42863
Kolenc Marko, Bevško 6, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12181, izdala
UE Trbovlje. gnc-42898
Konček Cigula Jana, Peče 8, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944505, reg. št. 27432, izdala UE Domžale. gnj-42737
Košak Rozalija, Pristavlja vas 10, Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1435348, reg. št. 23143, izdala UE Grosuplje. gnh-42964
Košir Viktor, Pevno 15, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17819, izdala UE Škofja Loka. gnj-42612
Kotnik Janez, Gatina 4, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 787303,
reg. št. 13618, izdala UE Grosuplje.
gnr-42679
Kovač Teodora, Breg 126, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 668233, izdala
UE Jesenice. gne-42892
Kovačič Gorazd, Rakitna 112, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103214, reg. št. 212626, izdala UE Ljubljana. gne-42917
Kralj Marica, Veličane 8, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11619,
izdala UE Ormož. gnh-42889
Kranjc Igor, Trg ljudske previce 11, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8038, izdala UE Lendava. gnq-42905
Krašovic Manja, Šlandrov trg 41, Žalec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 113/2000. gnx-42523
Krigl Tanja, Čokova 5, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8798. gnk-42586
Kroflin Ranko, Bojsno 31/a, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17024,
izdala UE Brežice. gnh-42664
Lavrenčič Simon, Borjana 30, Breginj,
vozniško dovoljenje, št. S 1139277, izdala
UE Tolmin. gnd-42593
Lavš Tomaž, Zagorica 5, Veliki Gaber,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
437087, reg. št. 9077, izdala UE Trebnje.
gng-42590
Lebar Peter, Grič 5/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1097125,
reg. št. 213932, izdala UE Ljubljana.
gnf-42866
Lovrec Antonija, Kocljeva 9, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5880, izdala UE Gornja Radgona.
gnl-42510
Lubej Bojan, Pongrac 88/e, Griže, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 79694, izdala
UE Žalec. gne-42717
Lucaj Simon, Detelova ulica 1, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1167639, reg. št. 40794, izdala UE
Kranj - duplikat II. gnc-42994
Lukežič Luka, Med ogradami 7, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1409642. gno-42682
Marčun Robert, Šorlijeva 25, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51126,

reg. št. 23576, izdala UE Kranj.
gnk-42886
Markič Miha, Gradnikove brigade 19,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 14629944. gnz-42796
Marku Marjan, Kotnikova cesta 30, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
7889, izdala UE Vrhnika. gnc-42919
Markuž Humar Alenka, Linhartova cesta
64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847812, reg. št. 108145, izdala UE Ljubljana. gnw-42649
Masten Matejka, Slovenska cesta 7, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11323, izdala UE Ormož.
gni-42688
Matelič Mitja, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnz-42646
Mavrič Darko, Cesta Kozjanskega odreda 15/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 02965, izdala UE Šentjur
pri Celju. gne-42817
Meckar Gregor, Sveti Jurij 81, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 34919.
gnn-42508
Metelko Darinka, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613971, reg. št. 10579, izdala UE
Ljubljana. gnx-42973
Mezeg Jožica, Ignaca Borštnika 1, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 475704, reg. št. 18880, izdala
UE Kranj. gnx-42673
Mežnar Franc, Špitalič 8, Motnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGFH, reg.
št. 19269,
izdala
UE
Kamnik.
gnz-42696
Mikec Dušanka, Kamnje 16, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
649139, reg. št. 6412, izdala UE Trebnje.
gno-42707
Mikložič Damjan, Smrekarjeva 21, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 10511, izdala UE Izola. gni-42788
Mikola Vlado, Matije Gubca 7, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 682.
gnp-42806
Mikše Erik, Komen 118/d, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11370, izdala UE Sežana. gnv-42900
Milevoj Lea, Srednjevaška ulica 45/a,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1433150, reg. št. 240405, izdala UE
Ljubljana. gnd-42693
Močnik Simona, Ul. Tuga Vidmarja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735659, reg. št. 43753, izdala UE Kranj.
gns-42903
Mohorič Peter, Zalog 44, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1460801, reg. št. 38541,
izdala UE Kranj. gnw-42624
Morn Maksimilijan, Celovška cesta 181,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 849254, reg. št. 94441, izdala UE
Ljubljana. gnw-42974
Muc Avguštin, Primostek 12, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
113960, reg. št. 170, izdala UE Metlika.
gnl-42685
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Nedeljković Dušan, Sp. Polskava 245,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 10542. gnp-42506
Noč Kristina, Javorniški Rovt 26, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1046454, izdala UE Jesenice.
gnk-42736
Novak Cvetka, Šentjungert 10, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 120891, reg. št. 36055, izdala
UE Celje. gnh-42739
Novak Karolina, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842327, reg. št. 167612, izdala UE Ljubljana. gnb-42720
Novina Marjan, Jelovica 18, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7125,
izdala UE Ptuj. gnq-42780
Ostojić Sonja, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482208, reg. št. 209732, izdala UE Ljubljana. gnv-42725
Pahulje Bojan, Krožna cesta 44, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 23353, izdala UE Koper.
gnm-42513
Panjan Jože, Janševa ulica 15, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
462127, reg. št. 22205, izdala UE Domžale. gnn-42858
Papež Gojimir, Kidričeva ul. 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 7382, izdala UE Kočevje. gnx-42773
Peršak Stojan, Polakova ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
101469, reg. št. 127181, izdala UE Ljubljana. gnk-42536
Peterka Peter, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1050083, reg. št. 208391, izdala UE Ljubljana. gnq-42530
Peterlin Borut, Dražgoška ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1003430, reg. št. 113773, izdala UE Ljubljana. gng-42640
Peterlin Jože, Gmajnica 78, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 15046, izdala UE Kamnik. gnw-42699
Peterlin Klemen, Dolščaki 10, Rob, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1104064,
reg. št. 213194, izdala UE Ljubljana.
gnw-42874
Pevec Matej, Staretova ulica 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329274, reg. št. 34395, izdala UE Domžale. gnj-42862
Pirc Vladimir, Spodnji Rudnik II/26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845509, reg. št. 77727, izdala UE Ljubljana. gnm-42659
Pirkamier Andrej, Bratovševa ploščad
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767153, reg. št. 50398, izdala
UE Ljubljana. gnf-42716
Pišljar Janez, Ulica Vladimirja Trampuža
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010476, reg. št. 183680, izdala UE
Ljubljana. gnu-42626
Plahutnik Anton, Zduša 3, Kamnik, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. 000006151. gnw-42899
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Polegek Janez, Ob potoku 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6362. gnz-42525
Potisek Romana, Litijska 14, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 594245, izdala UE Litija. gnb-42670
Potočar Karolina, Preska 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199969, reg. št. 16918, izdala UE Grosuplje. gno-42611
Potočnik Mihael, Griže 90, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 357881,
izdala UE Žalec. gnx-42748
Praprotnik Vojka, Šmarška 35, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
857708, reg. št. 16021, izdala UE Velenje. gnc-42944
Pregl Boris, Žiganja vas 4, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5772,
izdala UE Tržič. gnu-42976
Pungartnik Marta, Graška gora 5, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11436, izdala UE Slovenj
Gradec. gny-42672
Rajšter Jožefa, Gradišče pri Vojniku 7,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 12319. gnv-42500
Rak Darko, Plešičeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687930, reg. št. 13365, izdala UE Ljubljana. gnw-42724
Rančnik Slavko, Stožice 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1189911, reg. št. 144689, izdala UE Ljubljana. gnz-42921
Rižnar Marko, Orešje 107, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 38287,
izdala UE Ptuj. gng-42890
Rudolf Thamila, Jamova cesta 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002165, reg. št. 174890, izdala UE Ljubljana. gnv-42625
Semolič Nataša, Sp. Škofije 120, Škofije, vozniško dovoljenje, št. 1876, izdala UE
Koper. gnu-42901
Sivka Matjaž, Kosovelova ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1285324, reg. št. 37961, izdala UE Ljubljana. gnb-42870
Skubic Sandra, Gladomes 70, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20063. gnf-42791
Slak Mitja, Kriška reber 19, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1197316,
reg. št. 9248, izdala UE Trebnje.
gnv-42925
Slemenšek Danijel, Zbelovo 6, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7457. gnl-42785
Slemnik Boštjan, Dragomer, Na grivi 8,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, reg. št. 7337, izdala UE Vrhnika. gnv-42604
Smolej Erik, Stari Grad 9, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15235.
gnb-42820
Smolnikar Gregor, Jamova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544333, reg. št. 157523, izdala UE
Ljubljana. gnf-42766

Soko Jožica, Nušičeva 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 268774,
reg. št. 7380. gnf-42741
Stjepanović Dušan, Ulica bratov Mivšek
29, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6816, izdala UE Vrhnika.
gnc-42923
Stojnić Goran, Krožna pot 8/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12831, izdala UE Vrhnika. gnj-42962
Stres Andrej, Cesta 15. septembra 1,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 138534. gnf-42891
Suka Bekim, Zg. Bitnje 249, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250241, reg. št. 41521. gnr-42529
Šajn Boštjan, Kidričeva cesta 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1155433, reg. št. 42095. gnd-42893
Šavron Vinko, Gradin 6, Gračišče, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14234, izdala
UE Koper. gnf-42591
Šefran Uroš, Brtovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1001367, reg. št. 183712, izdala UE
Ljubljana. gnp-42531
Šegula Vilko, Hlaponci 46, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33617,
izdala UE Ptuj. gng-42965
Šešerko Jožefa, Vrbno 36, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1027,
izdala UE Šentjur pri Celju. gns-42853
Škerlec Vojko Josip, Koželjeva ulica 5,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7875, izdala UE Kamnik. gnr-42829
Špendl Katja, VI Ulica 7, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999310,
reg. št. 198134, izdala UE Ljubljana.
gnz-42771
Šprah Bojan, Mihovce 55/a, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 26746, izdala UE Ptuj. gnr-42779
Štekar Ana, Snežatno 31/a, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 942319.
gnc-42794
Štok Jura, Ul. bratov Učakar 106, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141723, reg. št. 183768, izdala UE Ljubljana. gnj-42837
Šuligoj Martina, Ozeljan 108, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnp-42681
Tihelj Marija Magdalena, Zaloška cesta
133, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 292601, reg. št. 13473, izdala
UE Ljubljana. gne-42992
Tomažin Ana, Ižanska cesta 112/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364784, reg. št. 231521, izdala UE Ljubljana. gnr-42704
Tomelj Amadeja, Volčji potok 45/a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18670, izdala UE Kamnik.
gnq-42930
Toni Janez, Sternadova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
544329, reg. št. 78424, izdala UE Ljubljana. gnu-42876
Tuškej Mitja, Podutiška cesta 172/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 891661, reg. št. 74348, izdala UE
Ljubljana. gnt-42652
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Udovič Marija, Prebačevo 51, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644060, reg. št. 23699, izdala UE Kranj.
gnp-42535
Uršič Liljana, Gorjansko 27, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1035,
izdala UE Sežana. gnq-42680
Uršič Tomaž, Godič 1/a, Stahovica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 108/2000. gnm-42859
Ušaj Zorana, Vipolže 30, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABFH,
št. 5680901. gnl-42585
Valentinčič Maša, Štihova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925690, reg. št. 87837, izdala UE
Ljubljana. gng-42865
Vasič Živko, Zg. Škofije 28, Škofije,
vozniško dovoljenje, reg. št. 11736, izdala UE Koper. gng-42515
Velkovrh Zvonka, Brezje pri Dobrovi 58,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193119, reg. št. 220576, izdala
UE Ljubljana. gnn-42758
Verhovnik Marovšek Andrej, Gmajna
62, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 12058, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-42520
Vida Irenca, Bratov Čebuljev ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812595, reg. št. 140649, izdala UE
Ljubljana. gny-42572
Vidic Anton, Bleiweisova 51, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
475525, reg. št. 36382, izdala UE Kranj.
gnl-42610
Vreš Ivan, Šaranovičeva 7/c, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 30251.
gnq-42705
Vukota Radan, Brilejeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 841187, reg. št. 67288, izdala UE Ljubljana. gns-42503
Vukušić Mario, Tumov drevored 16, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 464243,
izdala UE Tolmin. gnv-42675
Vuzem Boris, Prešernova 35, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13873, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-42594
Zelko Špilak Darja, Pečarovci 90, Mačkovci, vozniško dovoljenje, št. 33976.
gnf-42691
Znidović Nataša, Malejeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371914, reg. št. 235996, izdala UE
Ljubljana. gno-42982
Zupan Ivan, Križe 40, Koprivnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4464,
izdala UE Brežice. gns-42578
Zupanc Barbara, Brstovnica 13, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1217332, izdala UE Laško.
gnl-42910
Zupanič Sebastjan, Pergerjeva 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28503,
izdala UE Ptuj. gns-42678
Žagar Bojan, Spodnje Gameljne 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1351911, reg. št. 175958, izdala
UE Ljubljana. gnb-42920
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Zavarovalne police
Assistance Coris, d.o.o., preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco Coris, številke polic: 0072131,
0072132, 0072136, 0072157, 0072165,
0072170,
0044138,
0044139.
Ob-40735
Božič Janez, Dolinškova ulica 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 355599, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-42641
Dakol Stanislava, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 786003, izdala zavarovalnica Tilia. gne-42867
Dermelj Boštjan, Vošnjakova ulica 12,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št. 101310367, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gni-42638
Gorjup Zoran, Polička vas 53, Jarenina,
zavarovalno polico, št. 0276763, izdala zavarovalnica
Slovenica
filiala
Celje.
gnj-42687
Mirčetič Sava, Jadranska 46, Ankaran Ankarano, zavarovalno polico, št. 777794,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnm-42684
Misja Vladimir, Zadružna 20, Komenda,
zavarovalno polico, št. 289031, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-42698
Morn Maksimilijan, Celovška cesta 181,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 375749,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnv-42975
Novak Milena, Selska cesta 8, Bled, zavarovalno polico, št. 40301001678, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-42972
Tement Roman, Pobrežje 96, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 0494 - managersko zavarovanje, izdala Krekova zavarovalnica. gnz-42671

Spričevala
Adamič Duša, Celovška cesta 122,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šentvid, izdano leta 1983.
gnl-42735
Babič Jožica, Ulica Kokrškega odreda
9/a, Lesce, maturitetno spričevalo Poklicne tekstilne šole Kranj, izdano leta 1983,
izdano na ime Vaupotič Jožica. gnt-42981
Batista Marko, Klemenova 122, Ljubljana, indeks, št. 42231997, izdala Akademija za likovno umetnost. gnl-42560
Beganović Dzevad, Rajnovac, Velika Kladuša, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gny-42772
Bezovnak Hermina, Šentvid 13, Šoštanj,
preklic spričeval, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 97/2000. gnb-42620
Birsa Gracijana, Ul. Ljuba Šercerja 24,
Nova Gorica, zaključno spričevalo Poslovodske šole v Ljubljani, izdala Gospodarska
zbornica v Ljubljani. gnl-42760
Bricelj Nataša, Novo Polje cesta IX 7,
Ljubljana, indeks, št. 81554122, izdala Univerza v Mariboru. gnz-42621

Češnovar Alenka, Groharjevo n.g., Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Peter Kavčič Škofja Loka. gnz-42896
Delovec Valentin, Koroška cesta 49,
Kranj, diplomo Šole za viznik Škofja Loka,
št. 9A/80. gny-42701
Dussich Morena, Krožna 50, Koper Capodistria, spričevalo 1. letnika gimnazije
Gian Rinaldo Carli. gnc-42894
Fabijanić Zdenko, Bratovševa ploščad
6, Ljubljana, spričevalo o izpitu za voznika
viličarja, št. 500, izdal Zavod za tehnično
izobraževanje Ljubljana dne 9. 3. 1978.
gnf-42816
Fideršek Bernard, Mariborska 66, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške
šole v Celju, izdano leta 1995.
gny-42647
Golež Gordana, Brezno 13, Laško, spričevalo 1. in 3. letnika Vrtnarske šole - vrtnarski tehnik. gnt-42777
Habat Ivana, Za hribom 20, Trzin, indeks, št. 11110090096, izdala Visoka strokovna šola v Novem mestu. gnu-42826
Hedl Jožica, Drnovo 16, Leskovec pri
Krškem, indeks, št. 12123, izdala Visoka
upravna šola. gng-42565
Hoja Andreja, Rašiška ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Poklicne frizerske šole, izdano leta 1980. gnk-42761
Hribar Marta, Goričica pri Ihanu 2, Domžale, zaključno spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje upravno-administrativne šole, izdana leta 1981.
gnz-42496
Ivančič Martina, Križevci 30, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1990.
gnk-42786
Jolić Sašo, Trg Prešernove brigade 5,
Kranj, indeks, št. 20990469, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gns-42928
Juhant Romana, Potok 5/a, Komenda,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1990 in 1991. gno-42807
Jurca Robert, Kajuhova ul. 20, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnt-42802
Kambič Viljem, Črešnjevec pri Semiču
30, Semič, spričevalo o končani Šoli za
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1976, št. III/2197. gnd-42518
Kaplan Teodora, Zaloška cesta 16, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izdano leta 1983. gnf-42845
Kazič Mirsad, Šiprage, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole Veno Pilon v Ajdovščini, izdana leta 1989. gnl-42810
Kelenc Janez, Stojnci 25/a, Markovci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, št. 152-4467/95, izdala GZS 18. 1. 1996. gnb-42574
Kobalc Robert, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec. gnr-42504
Kralj Nada, Dolenje Kamence 51, Novo
mesto, spričevalo OŠ Bršljin, št. 189/96,
izdano 25. 8. 1986. gnh-42589
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Krmelj Katja, Milčinskega ulica 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1995. gnf-42666
Kučič Darja, Aškerčeva 2, Krško, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1992, 1993 in 1994. gnn-42683
Kusetič Željko, Šujica 39, Dobrova, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
v Ljubljani, izdana leta 1987. gnv-42750
Limbek Janez, Hrastičje 15, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ Šlandrove brigade
v Domžalah, št. V/323, izdano leta 1992.
gnn-42558
Maršič Borut, Pobegova 3, Koper - Capodistria, indeks, št. 09992239, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnf-42516
Mugerli Kristjan, Sočebranova 10, Solkan, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija Nova Gorica, izdano leta 1994.
gny-42497
Muljavec Živko, Nova gora 21, Gabrovka, spričevalo o končani OŠ Dušan Kveder
Tomaž, izdano leta 1975. gnx-42948
Muller Andrej, Partizanska pot 19, Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnj-42912
Petan Robert, Velike Malence 14, Krška
vas, potrdilo o končanem šolanju, izdala
Srednja šola Krško leta 1986. gnx-42498
Pirc Jure, Na zelenici 5/a, Vrhnika, obvestilo o uspehu Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1995. gni-42538
Preradović Trivun, Kersnikova 7, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izdano leta
1985. gnd-42768
Primec Bojan, Vino 36, Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole, izdano leta 1978. gnd-42818
Rozman Igor, Ulica Konrada Banika 10,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo - program zobotehnik, izdana leta 1985. gnd-42897
Sidar Slavica, Maistrova 4, Slovenj Gradec, spričevalo SŠ Slovenj Gradec PE Celje - gostinski tehnik, izdano leta 1985.
gnt-42902
Šarkozi Glorija, Domajinci 62/d, Cankova, zaključno spričevalo Trgovske šole smer prodajalec, izdano leta 1996.
gnv-42600
Tomaževič Primož, Kašča 9/b, Semič,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
na Šolskem centru Novo mesto, smer gradbeni tehnik, izdano leta 1998. gnk-42661
Urevc Ruth, Krnica 84, Zgornje Gorje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce v Kranju, izdano leta 1979, izdano
na ime Ulčar Ruth. gnf-42991
Vodopija Damir, Kozlovičeva 9, Koper Capodistria, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Kadetske šole v Ljubljani, izdano leta
1981, 1982, 1983 in 1984. gni-42988
Weiss Roman, Strniševa 11, Ljubljana,
diplomo Srednje kmetijsko živilske šole
Celje, št. I-899, izdana leta 1990.
gnn-42562
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Zadravec Dejan, Puče 55/a, Šmarje, diplomo Univerze Edvarda Kardelja - Boris
Kidrič, št. 3549, izdana leta 1981.
gni-42692
Zarin Robert, Roševa 3, Žalec, diplomo
Centra srednjih šol tehniške in družboslovne usmeritve Velenje, izdana leta 1989,
št. 1074. gnv-42775
Zavašnik Petra, Vaše 13/c, Ljubljana,
diplomo Gimnazije Kranj, izdana leta 1994
na ime Šavs Petra. gnl-42860
Zupanec Urška, Ulica XIV. divizje 54,
Rogaška Slatina, indeks, št. 18940384, izdala Filozofska fakulteta. gnb-42545
Žnidaršič Alojzija, Moćvirje 18/a, Škocjan, spričevalo o končani OŠ Telče, izdano
leta 1968. gng-42690

Ostali preklici
Avto Slak Anton Slak s.p., Obrtniška ulica 51, Trebnje, carinsko deklaracijo ECL
št. 25197 z dne 24. 11. 2000 za vozilo VW
GOLF
1.4,
št.
šasije
WVWZZZ1JZ1W358464. gnl-42864
Ažman Dejan, Ljubljanska 8, Celje, delovno knjižico. gnh-42539
B in M COMPANY d.o.o., Čižmanova 7,
Ljubljana Šmartno, delovno knjižico, izdana
na ime Midžan Denis. gnc-42544
BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1145694, izdana 24. 8. 1999.
gnw-42549
Bajec Lapajne Ambrož, Novosadska 18,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 9902,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnr-42979
Berdajs Brigita, Maistrova 1, Idrija, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za farmacijo v Ljubljani. gnr-42808
Carnelutti Jan, Maistrova ulica 14, Ljubljana,
izkaznico
vojnega
veterana,
št. 009164. gnh-42939
Cizej Natalija, Neža 23, Trbovlje, delovno knjižico. gnn-42608
Dushaku Ljuljzim, Litijska cesta 14, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-42986
ELEKTRO CELJE d.d., Vrunčeva 2a, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0176605. gny-42747
FERDINAND POSEDI d.o.o., Tišinska
ulica 29/c, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1008278 in A 1008278. gnh-42743
FERDINAND POSEDI d.o.o., Tišinska
ulica 29/c, Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1103659 in A 1103659. gng-42744
Franičevič Erik, Keršičev hrib 14, Trbovlje, delovno knjižico. gnj-42937
Grmek Damjan, Štanjel 115, Štanjel, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-8634/98. gni-42588
Gutnik Anton, Sinja Gorica 86, Vrhnika,
COP document, št. 01366, za vozilo LJ
44-70H. gne-42592
HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, Medvode, kopijo licence št. 293/16, izdana

10. 11.
1997
za
tovorno
vozilo
M.A.N. 19.414 FLC, reg. št. LJ 93-83P..
gnn-42933
Hojč Stanislav, Stranska pot 11/c, Grosuplje, delovno knjižico. gnn-42658
Idrizi Ejup, Verovškova 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-42875
Ivančevič Marijan, Kardeljev trg 9, Velenje, delnici KRS Velenje, št. 030788 in
030787. gnw-42524
Jager Ivan, Latkova vas 51, Prebold, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0039644. gnd-42643
Kos Ljubo, Prapreče 4, Šentjernej, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 82266. gnq-42880
Kovačević Anto, Kidričeva 1, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 006336, 006337
in 006338. gnd-42793
Kovačević Jasminka, Poljanska cesta
54, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-42884
Krečič Sebastijan, Zgornje Hoče 67/a,
Hoče, študentsko izkaznico, št. 37000330,
izdala Veterinarska fakulteta. gnk-42936
Kuliš Katarina, Prušnikova ulica 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gng-42990
Ljubijankić Kasim, Zgornje Pirniče 91/g,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 43928. gnt-42502
Marinko Vesna, Vrhniška cesta 12, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 18980661, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gny-42722
Mišič Mitja, Zapuže 9/a, Begunje na Gorenjskem,
certifikat
licence
št. 7876/10057-LM24/1999, ser. št. 8669,
izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnm-42734
ORPO, d.o.o., KRANJ, Gorenjesavska
13/b, Kranj, potrdilo o vpisu ( certificate of
registration), št. 154, izdan 19. 10. 1993
na ministrstvu za transport RS. gnf-42595
Pavlič Boris, Merčnikova ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 29002412, izdala Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo. gnh-42764
Petkovšek Mateja, Planina 203, Planina, študentsko izkaznico, št. 01099365, izdala Pedagoška fakulteta. gnm-42809
Pipan Darja, Grintovška ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gni-42888
Podgorelčnik Tatjana, Mariborska cesta
12, Radlje ob Dravi, delovno knjižico, reg.
št. 6386, izdala UE Radlje ob Dravi.
gno-42961
Potočnik Adolf, Obrež 130, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. gnk-42686
Praprotnik Liza, Podvin 15, Žalec, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija. gnh-42989
Pucihar Mateja, Tbilisijska ulica 32, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-42576
Rodič Zoran, Goriška 40, Velenje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0276017. gnj-42887
SOČA VGP d.d.., Industrijska cesta 2,
Nova Gorica, kopijo licence, št. 442 za vozilo GO 38-09D in GO 92-03R. gnr-42854
SOČA VGP d.d.., Industrijska cesta 2,
Nova Gorica, kopije licence, št. 442 za vozilo GO 95-14R in GO P9-954. gno-42857
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Škrinjar Martina, Postružnikova 10, Ljutomer,
študentsko
izkaznico,
št. 18990043, izdala Filozofska fakulteta.
gnr-42654
ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a,
Ljubljana-Črnuče,
licenco,
št.0000393/21 z dne 1. 12. 1997 za vozilo M.A.N. 19.361 FLS reg. št. LJ 606J.
gnu-42926
Štrukelj Džino, Dragomer, V Loki 23, Vrhnika, delovno knjižico. gni-42663
Švarc Sebastijan, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-42954
Tomažin Ana, Ižanska cesta 112/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01098292,
izdala Pedagoška fakulteta. gnm-42934
TRANSPORT MATJAŠ s.p., Bič 11, Veliki Gaber, licenco za mednarodni javni prevoz stvari in javni prevoz stvari v notranjem
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cestnem prometu za vozilo Renault R 340
T, reg. št. NM 63-21M, izdala OZ Slovenije,
št. 004122/3563-ZR67/1997.
gng-42769
Turk Petra, Bavdkova 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 12649, izdala Fakulteta zadružbene vede. gnc-42969
Videtič Sebastjan, Malija 44, Izola - Isola, delovno knjižico. gne-42792
Vidic Anton, Bleiweisova 51, Kranj, potrdilo za prevoz nevarnih snovi št. 8334, izdano 29. 11. 1996, veljavno do 29. 11.
2001. gnm-42609
Vodopija Damir, Kozlovičeva 9, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnj-42987
Vučković Ana, Prušnikova 54, Ljubljana-Šentvid,
študentsko
izkaznico,
št. 18990952, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnm-42959

Vuk Ksenija, Orešje 99, Ptuj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1116340. gnb-42795
Vurušič Robert, Pipanova pot 27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63980178,
izdala fakulteta za računalništvo in informatiko. gnv-42650
Zajec Matjaž, Milana Majcna 12, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 32748 ,
ser. št. 87805. gnh-42789
Zapušek Karel, Ul. III julija 4, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 001478,
001479, 001480, 001481, 001482,
001483 in 001484. gnn-42783
Žigante Mitja, Dekani 36, Dekani, študentsko izkaznico, št. 19335996, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnw-42749
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