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Register
političnih strank

Ob-41250
V register političnih strank se pod zap.

št. 42, kjer je vpisana stranka “Antikomu-
nistična legija” Slovenija, s skrajšanim
imenom Slovenski legionarji in s kratico
imena AKL ter sedežem v Ljubljani, Dunaj-
ska 91, vpiše zastopnik stranke Stanislav
Vezjak, predsednik stranke.

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-408945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10284 z dne 22. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32413/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453530
Firma: COMETT INŽENIRING, gradbe-

ništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: COMETT INŽENIRING,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Comett, Podjetje za inženi-

ring, projektno vodenje, trgovino in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 9/II, vstop
14. 9. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Kolenc Franjo, Ivančna Gorica,
Ljubljanska  cesta  32  in  prokuristka  Čam-
pa  Helena,  Ivančna  Gorica,  Cesta  2.
grupe odredov 26, oba imenovana 14. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi,
radaijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8532
Socialno varstvo brez nastanitve.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., opravlja družba vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 1228/2000 Rg-17251
Družba IVONA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kranj, s sedežem Delavska 19,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5245/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  pre-
ostalih  obveznosti  družbe  upnikom  pre-
vzameta Kesič Vesna, Begunje na Gorenj-
skem 160, Begunje na Gorenjskem in Net-
kov Vlatko, Štip, Asnom 58, Republika Ma-
kedonija.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 3. 2000

LJUBLJANA

Srg 4505/98 Rg-6312
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog HBS, d.o.o., Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe HBS,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Grošljeva 2,
Ljubljana, objavlja sklep:

HBS, d.o.o., Ljubljana, Grošljeva 2,
reg. št. vl. 1/10199/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 7. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Helena Samardžija in
Branko Samardžija, Sadarjeva ulica 13, Ko-
menda, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
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SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 19. 11. 1998

Srg 9679/2000 Rg-10088
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog BEMEX PLUS, d.o.o., Ljub-
ljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe BEMEX PLUS, Trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva cesta 1,
Ljubljana, objavlja sklep:

BEMEX PLUS, d.o.o., Ljubljana, Res-
ljeva cesta 1, reg. št. vl. 1/19428/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 2. 2000.

Poplačane so vse obveznosti družbe in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Boris Drča, Zrinjevac 5a,
Osijek, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se 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 7. 8. 2000

Srg 10867/2000 Rg-15052
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog CBD FIN, d.o.o., Ljublja-
na, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe CBD FIN, d.o.o., Ljubljana, objav-
lja sklep:

CBD FIN, ekonomske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska 50, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 6. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Centralna borzno po-
sredniška družba, d.o.o., Ljubljana, Tivol-
ska 50, z ustanovitvenim kapitalom
2,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico.

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 16. 10. 2000

MARIBOR

Srg 834/99 Rg-77
Družba ŠPORT MIKLAVČIČ, podjetje za

športno, trgovsko, gradbeno in storitve-
no dejavnost, d.o.o., Maribor, Prušnikova
32, katere družbeniki so Bojan Miklavčič,
Ulica heroja Šlandra 15, Maribor, Avguštin
Miklavčič, Ulica heroja Šlandra 15, Maribor
in Črtomir Miklavčič, Sernčeva ulica 3, Mari-
bor, po sklepu družbenikov z dne 11. 6.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Bojan Mi-
klavčič, Avguštin Miklavčič in Črtomir Mi-
klavčič.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 1999

Srg 4120/2000 Rg-17278
Družba OŠO, trgovina in storitve,

d.o.o., Bolfenška 66, Maribor, reg. št. vl.
1/8183-00, katere družbenika sta Škobalj
Eva in Škobalj Goran, oba Cesta zmage 19,
Maribor, po sklepu družbenikov družbe z
dne 15. 9. 2000 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Škobalj
Eva in Škobalj Goran.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 11. 2000

SLOVENJ GRADEC

Srg 928/2000 Rg-17190
Družba LEGROB, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Dobja vas 92, Ravne na Ko-
roškem, reg. št. vl. 1/7866-00, katere
družbenica je Pavla Škegro, po sklepu
družbenice z dne 30. 11. 2000 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  pre-
ostalih obveznosti upnikom prevzame Pa-
vla Škegro iz Raven na Koroškem, Dobja
vas 92.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču  v  Slovenj  Gradcu,  ker  bo  sodišče
sicer  sprejelo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz
registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 12. 2000

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-106/00 Ob-41254
Pravila o organiziranju in delovanju sindi-

kalne podružnice SKEI ETI NORTON Kam-
nik, Bakovnik 4a, Kamnik, se hranijo pri
Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 42 z dne 28. 11.
2000.

Št. 029-9/00-402 Ob-41255
Pravila sindikata Žito Pekarna Krško,

Cesta 4. julija 86, Krško, ki so bila z odloč-
bo št. 5-013-43/93 z dne 4. 5. 1993 vzeta
v hrambo pri Občini Krško pod zap. št. 40,
se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz eviden-
ce statutov sindikatov.

Št. 141-39/00-112 Ob-41256
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila sindikata Javnega
podjetja za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Maribor, za Podružnico Elek-
troremont Radvanje, Maribor, sprejeta na
ustanovnem zboru članov sindikata podruž-
nice, dne 12. 12. 2000:

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 39 z dne 15. 12. 2000.

Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat delavcev dejavnosti
energetike Slovenije, Sindikat podjetja Elek-
tro Maribor, Podružnica Elektroremont Rad-
vanje, s sedežem v Mariboru, Majcigerjeva
ulica 23, je 1435116.

Št. 028-10/00-65 Ob-41257
Pravila sindikata z imenom Sindikat Ko-

vinske in elektro industrije SKEI, sindi-
kalna podružnica Litostroj LIP Ljublja-
na, s sedežem Litostrojska 40, Ljublja-
na, se z dnem 30. 11. 2000 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 161 in z zaporedno
matično številko: 1157728.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 76/2000 OD-10211
V zapuščinski zadevi po pok. Majce-

novič Marjanu, upokojencu, roj. 16. 12.
1934, državljanu RS, razvezanem, na-
zadnje stanujočem v Izoli, Šared 45a, je
bila s strani Centra za socialno delo Izola
neznanim dedičem postavljena skrbnica
Grbec Sandra, roj. 16. 8. 1956, s stalnim
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prebivališčem  v  Izoli,  Oktobrske  revolu-
cije  10/b.

Neznane dediče pozivamo, da v roku
enega leta od objave oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 8. 2000

Stečajni postopki
in likvidacije

St 82/2000-13 S-41258
To sodišče je dne 15. 12. 2000 s

sklepom opr. št. St 82/2000 začelo stečaj-
ni postopek nad samostojnim podjetnikom
Borisom Vebletom, s firmo Boris Veble,
s.p., Factoring, Prodaja na debelo in dro-
bno, Maribor, Gregorčičeva ulica 27.

Odslej firma dolžnika glasi Boris Veble,
s.p., Factoring, Prodaja na debelo in dro-
bno – v stečaju, Maribor, Gregorčičeva
ulica 27, njegova matična številka je
5625825.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena v
Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kraljeviča
Marka 21, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 3.
2001 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 15. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 2000

St 45/2000 S-41259
To sodišče je pod opr. št. St 45/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Zlatorog Gostinstvo, d.o.o., Ul. 10. ok-
tobra 9, Maribor in njegovimi upniki, ki
glasi:

razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero 10%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,

razred B – razred upnikov, ki konvertira-
jo svoje terjatve v lastninski delež,

razred C – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero 10%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,

razred D – razred upnikov, ki predstav-
ljajo terjatev delavcev in ki se poplačajo v
višini 40% od ugotovljene terjatve v roku
dveh let po pravnomočno potrjeni prisilni
poravnavi,

razred E – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero 10%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
3. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2000

St 87/92 S-41260
To sodišče je s sklepom opr. št. St

87/92 z dne 18. 12. 2000 v smislu prvega
odstavka 169. člena zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Stanovanj-
ska zadruga Žabjak, o.sub.o., Svžnjako-
va 13, Ptuj – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 12. 2000

St 8/99 S-41268
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/99

z dne 18. 12. 2000 v smislu prvega odstav-
ka 169. člena zakona o prisilni poranavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom DAMIS, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., 5. Prekomor-
ske 21, Ptuj – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 12. 2000

St 3/2000 S-41269
To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2000 z dne 18. 12. 2000 v smislu prve-
ga odstavka 169. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom PUMMO,
proizvodno podjetje, d.o.o., Kolodvorska
c. 7, Ormož – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 12. 2000

149/2000 S-41270
To sodišče je s sklepom St 149/2000 z

dne 14. 12. 2000 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom TWT, Podjetje za trgo-
vino, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva 23, Ljubljana, ker dolžnik
nima nobenega premoženja.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

St 179/2000 S-41271
To sodišče je s sklepom St 179/2000 z

dne 18. 12. 2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom 3+7 kreiranje in proiz-
vodnja oblačil ter trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Valjhunova 11/p, matična številka:
5359511, šifra dejavnosti: 18.220.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
tjana Rupel, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, 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, doku-
mentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 4. 2001 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2000

St 14/96 S-41272
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom NIVO-BIS,
Gostinsko turistično podjetje, d.o.o.,
Ankaran, v stečaju, za dne 1. 2. 2001 ob
9. uri v razpravni dvorani 152/I tukajšnje-
ga sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II-desno
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure in v sredo od 13. do
15. ure.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2000

St 77/2000 S-41273
To sodišče je s sklepom opr. št. St

77/2000 z dne 22. 11. 2000 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom CD
COM, d.o.o., Vrhovci X/13a, Ljubljana in
njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve tako, da je oblikoval razred terjatev
dobaviteljev, kreditodajalcev delavcev in dr-
žavnih inštitucij, in sicer v višini 40% ugotov-
ljenih terjatev na dan 20. 4. 2000, najka-
sneje do 31. 3. 2001 z obračunanimi
obrestmi v višini TOM + 1%.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 20. 4. 2000 kot dnevom začetka po-
stopka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, ki so navede-
ne v prilogi prijavljene in priznane terjatve, ki
je sestavni del sklepa. Dolžnik jih je dolžan
izplačati v višini navedeni v koloni 40% po-
plačilov SIT do 31. 3. 2001.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
22. 11. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 11. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

St 35/2000-5 S-41274
1. Z dnem 20. 12. 2000 se začne ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Prodaja na drobno Ana Korošak s.p., Bu-
čečovci 4/a, Križevci pri Ljutomeru.

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 dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
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dveh mesecev od dneva objave začetka te-
ga stečajnega postopka. Vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodno takso v višini 5% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljenih ter-
jatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 3. 2001 ob 12. uri pri tukajšnjem
sodišču v Murski Soboti, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 12. 2000 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 2000

St 27/2000 S-41275
I. Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika DE Profundis, d.o.o., Koroška 14,
Ravne na Koroškem.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: DE Pro-
fundis, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Glavni trg 38.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. 3. 2001 ob 9. uri v sobi 38 tukajšnjega
sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika po-
zivamo,  da  brez  odlašanja  poravnajo
svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega
dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2000

St 70/2000 S-41373
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 70/2000 sklep z dne 21. 12.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Jomark, Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Proseniško n.h., Šentjur.

Odslej se firma glasi: Jomark, Trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Proseniško n.h., Šen-
tjur – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis

začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo v prijavi navesti del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vre-
dnosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-
čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
14. marca 2001 ob 15. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 12. 2000

St 74/2000 S-41374
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 74/2000 sklep z dne 21. 12.
2000:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Matim, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pot na stadion 9, Radeče.

Odslej se firma glasi: Matim, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Pot na stadion 9, Radeče
– v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Đorđevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v kate-
rih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče posto-
pek in označba spisa. Ločitveni upniki mo-
rajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova ter-
jatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izloči-
tveni upniki pa morajo v prijavi navesti del
premoženja (predmet), na katerega se na-
naša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 5% vre-
dnosti prijavljene terjatve ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na žiro ra-

čun 50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
14. marca 2001 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 12. 2000

St 7/2000 S-41375
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžni-

kom Žaga Pivka, d.o.o., družba za proiz-
vodnjo in trženje lesa, Snežniška 12, Piv-
ka, s sklepom opr. št. St 7/2000 z dne
20. 12. 2000 začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra.

Premično premoženje dolžnika: telefon-
ska centrala Panasonic z dvema telefono-
ma, motorna žaga, prenosni telefon Nokia
in 12 kubikov žaganega lesa je izročilo Ob-
čini Pivka, brez prevzema obveznosti.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2000

St 26/2000 S-41376
To sodišče je v stečajni zadevi nad dol-

žnikom Amidor, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ferrarska ul. 2, Koper, s sklepom stečaj-
nega senata, opr. št. St 26/2000 z dne
20. 12. 2000 začelo stečajni postopek in
ga takoj zaključilo ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega
registra.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00038 IZ-17095
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00038,

ki ga je dne 28. 11. 2000 izdalo Okrajno
sodišče v Ilirski Bistrici, je bila ustanovljena na
poslovnem prostoru v Rozmanovi ulici 24/g,
ki je nastal iz dvosobnega stanovanja št. 1, v
izmeri 52,44 m2, s pripadajočo kletjo, sola-
stninskim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah ter funkcionalnem in stav-
bnem zemljišču, na podlagi lokacijskega do-
voljenja z dne 10. 9. 1996 in gradbenega
dovoljenja z dne 25. 10. 1996, ki je last dol-
žnice, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
251-4725-93 - DU z dne 10. 12. 1994,
sklenjene s prodajalcem Zavodom za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije, zastavna pravica v korist upnice Ban-
ke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 28. 11. 2000

III Ig 329/95 IZ-17215
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Andreji Kraut Verbič v izvršilni zade-
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vi upnice Komercialne banke Triglav, d.d.,
Ljubljana – v stečaju, ki jo zastopa odv.
Sašo Majcen iz Ljubljane, proti dolžniku
Osvaldič Mirku, Zg. Škofije 89a, Škofije,
zaradi plačila 18,221.258,20 SIT s pp,
sklenilo:

zarubi se nepremičnina, in sicer poslov-
ni prostor št. 3 (pod tribunami stadiona) na
Ljubljanski cesti 2 v Kopru, v izmeri 33,6 m2,
ki ni vpisan v zemljiški knjigi.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati,
uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo
upnika, sicer stori kaznivo dejanje po
229. členu kazenskega zakonika.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2000

Z 539/2000 IZ-17151
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 539/2000 je bilo trisobno
stanovanje s kabinetom št. 38, v skupni
izmeri 85,30 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem objektu na naslovu Župančičeva ulica
18, Kranj, stoječem na parc. št. 157/1, vl.
št. 101, k.o. Huje, ki še ni vpisano v zemlji-
ški knjigi in ga je zastavni dolžnik Jožef Dokl,
roj. 13. 10. 1955, Župančičeva ulica 18,
Kranj, pridobil po prodajni pogodbi št.
362-010/91-04/2312, ki jo je sklenil z Ob-
čino Kranj, zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po posojilni pogodbi in spo-
razumu o zavarovanju denarne terjatve z dne
19. 7. 2000, v višini 18.640 DEM s pripad-
ki, v korist upnika Stojana Marna, Šempe-
terska ulica 53, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2000

Z 2000/00108 IZ-16576
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00108, ki ga je dne 17. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Lenartu, je bila
ustanovljena na mansardnem stanovanju št.
17, tip 111, v lameli II, v skupni izmeri
46,70 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku A, v Gubčevi ulici 6 v Lenartu, ki je
last zastavne dolžnice Vesne Murko, za-
stavna pravica v korist upnika Steiermar-
kische Bank und Sparkassen, A.G.,
A-8011 Graz, Sparkassenplatz 4, Graz, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,508.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 22. 11. 2000

Z 2000/02029 IZ-17136
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02029 z dne 14. 11.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
pritličju, na zahodni strani, v stopnišču I-3,
stanovanjskega objekta I 3-4, v skupni
izmeri 59,44 m2, soseska ŠS-9 Koseze,
na naslovu Ulica bratov Učakar 124, Ljub-
ljana, s sorazmernim deležem na vseh sku-
pnih delih in napravah, ki je last dolžnice
Vovk Mojce, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, na podlagi kupne pogodbe št.
79-6652 z dne 5. 3. 1979, z dnem
14. 11. 2000 zarubljeno v korist upnice
Dolenjske banke, d.d., Seidlova c. 3, No-

vo mesto, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000

In 00/00365 IZ-17147
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In

00/00365 z dne 16. 6. 2000, je bil dne
21. 11. 2000 opravljen v korist upnika Ba-
njac Dušana, Njegoševa 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 300.000 SIT s pp, rubež garažne-
ga boksa št. 180, v triplex garažni zgradbi v
Ljubljani, Toplarniška ulica, stoječi na parc.
št. 1323, 1324, 1325, 1326 in 1327, k.o.
Moste, last dolžnika Šterk Bojana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2000

Z 2000/01957 IZ-17188
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01957 z dne 30. 11.
2000, je bilo enosobno stanovanje št. 1207,
v skupni izmeri 43,32 m2, ki leži v 12. nad-
stropju stanovanjskega bloka v objektu S-1,
soseske SŠ 7/1, na naslovu Smrtnikova 4,
Ljubljana, ki je last dolžnika Komac Andreja,
Žimarice 23a, Sodražica, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 25. 9. 2000, z
dnem 30. 11. 2000 zarubljeno v korist upni-
ce Dolenjske banke, d.d., Seidlova c. 3,
Novo mesto, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2000

Z 2000/02053 IZ-17205
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02053, ki ga je dne 7. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
12, v II. nadstropju, na naslovu Jakčeva 37,
Ljubljana, v izmeri 38,14 m2, ki je last dol-
žnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 1. 1992 in dodatka z dne 5. 3. 1999,
sklenjenih z Mestno občino Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnikov Selakovic
Petra, Ul. 28. maja 11, Ljubljana in Zano-
škar Matjaža, Celovška c. 480a, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,020.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000

Z 2000/00160 IZ-17094
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 226/2000 z dne 16. 5. 2000 in sklepa
tega sodišča, opr. št. Z 2000/00160 z dne
24. 11. 2000, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi poslovni prostor, označen s št.
A4d, ki se nahaja v pritličju objekta A, v
kompleksu trgovsko poslovnega centra ka-
reja Stuag ureditvenega načrta centralnega
dela Bršljin v Novem mestu, po projektu
predvidene uporabne površine 31,92 m2, s
pripadajočim deležem funkcionalnega zem-
ljišča, deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti in ki
stoji na parc. št. 293/1, k.o. Novo mesto,
pridobljen na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Jerančič Bojanom, Stopiče
86, Stopiče, kot prodajalcem in Zore Justi-

no, Novo mesto, Šmihel 33, kot kupcem,
dne 15. 11. 1999, overjene pri notarju An-
dreju Tiranu iz Novega mesta z dne 2. 2.
2000, št. OV 358/00.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 11. 2000

Z 2000/00163 IZ-17097
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnice RS Slo-
venske Razvojne družbe, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Nada
Kumar, Slovenska c. 56, Ljubljana in dol-
žnice IUV Industrije usnja Vrhnika, d.d., Tr-
žaška c. 31, Vrhnika, zaradi ustanovitve za-
stavne pravice, dne 6. 11. 2000 sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 2031/2000 z dne 21. 8. 2000,
za zavarovanje upnikove denarne terjatve v
znesku 65,778.769 SIT oziroma 647.253
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan 3. 2. 200, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi in morebitnimi stroški dovoli, zava-
rovanje z rubežem na premičninah:

Invent. št. Naziv Datum nabave

15718 vakum sušilnica
Cartigliano 31. 8. 1999

15719 mehčalno
raztegovalni stroj
Cartigliano 31. 8. 1999

15914 stroj za valjčni
premaz Gemata 28. 2. 2000

15952 traktor Hurlimann 30. 4. 2000
15953 mehčalno

raztegovalni stroj
Cartigliano 30. 4. 2000

15983 mehčalno
raztegovalni stroj
Cartigliano 31. 5. 2000

16000 brusilni stroj za
mokro brušenje
G.I.P.R. 30. 6. 2000

16004 stroj za nanašanje
barve Gemata 30. 6. 2000

16003 stroj za nanašanje
barve Gemata
vakuumska sušilnica 18. 7. 2000
prekladalna naprava 20. 7. 2000

ki se nahajajo na sedežu družbe, razen
premičnine pod inventarno številko 15983
in 16004, ki je na lokaciji Šmartno pri Litiji,
proizvodnja enota Usnjarska 16.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 11. 2000

Z 2000/00174 IZ-17187
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00174, ki ga je dne 6. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na stanovanju št. 21, v V.
nadstropju večstanovanjske hiše Javornik št.
45, ki stoji na parcelni št. 100, pripisani pri
vl. št. 444, k.o. Ravne, v skupni izmeri
92,56 m2 in obsega kuhinjo v izmeri
16,24 m2, sobo v izmeri 15,62 m2, sobo v
izmeri 15,80 m2, sobo v izmeri 18,82 m2,
hodnik v izmeri 12,23 m2, WC v izmeri
2,37 m2, kopalnico v izmeri 4,41 m2,
shrambo v izmeri 2,72 m2, balkon v izmeri
1,56 m2, druge prostore v izmeri 0,84 m2

in klet v izmeri 1,95 m2, s sorazmernim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem
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zemljišču, ki je last dolžnice in zastaviteljice
Katjuše Knez, Turiška vas 28, Slovenj Gra-
dec in zastaviteljev Marka Kneza, Trg 41,
Prevalje in Zorice Knez, Sp. Kraj 18, Preva-
lje, vsakega do 1/3, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 29. 7. 2000, sklenjene med
prodajalcem Ivom Hartmanom, Javornik 28,
Ravne na Koroškem in kupci Markom Kne-
zom, Trg 41, Prevalje, Katjušo Knez, Turi-
ška vas 28, Šmartno pri Slovenj Gradcu in
Zorico Knez, Spodnji kraj 18, Prevalje, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,500.000 SIT s pp.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 12. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Št. 111-4/00-0515 Ob-41408
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 60/2000 Ob-41252
Center za socialno delo Ajdovščina, Gre-

gorčičeva 18, 5270 Ajdovščina, razpisuje v
skladu z določili zakona o zavodih in zakona
o socialnem varstvu dela in naloge

direktorja CSD Ajdovščina.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še:
– imeti višjo ali visoko izobrazbo social-

ne, psihološke, pedagoške, pravne, uprav-
ne ali sociološke smeri,

– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,

– strokovni izpit s področja socialnega
varstva.

Mandat traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

in kratkim življenjepisom naj kandidati poš-
ljejo v 8 dneh po tej objavi na naslov: Cen-
ter za socialno delo, Ajdovščina, Gregorči-
čeva 18, 5270 Ajdovščina, z oznako “za
razpis”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po objavi.

Center za socialno delo Ajdovščina

Št. 01-000988 Ob-41385
Upravni odbor Hranilno kreditne službe

“Goriška brda”, p.o., Dobrovo, razpisuje de-
lovno mesto

vodje hranilno kreditne službe.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje:
– da ima višjo ali srednjo strokovno izo-

brazbo ustrezne smeri,
– da ima 3 leta delovnih izkušenj na vo-

dilnih delovnih mestih.
Vodja HKS bo imenovan za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 15 dneh po tej obja-
vi na naslov: Hranilno kreditna služba “Gori-
ška brda”, p.o., Dobrovo, 5212 Dobrovo, s
pripisom “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Vinska klet “Goriška brda”, z.o.o.,
Dobrovo

Ob-41421
Razpisna komisija Javnega zavoda

Zdravstveni dom Radeče na podlagi sklepa

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 1/2000 Ob-41380
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Služba vlade RS
za evropske zadeve, Šubičeva 11, 1000
Ljubljana, faks 01/478-25-37.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: prevajalske in lektorske
storitve, in sicer okvirno 160.000 stan-
dardnih strani (1.500 računalniških zna-
kov brez presledkov) predpisov Evropske
skupnosti za prevod iz angleškega v sloven-
ski jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku
ter okoli 30.000 standardnih strani predpi-
sov Republike Slovenije za prevod iz slo-
venskega v angleški jezik in lektoriranje v
angleškem jeziku. Ocenjena vrednost naro-
čila je okoli 500,000.000 SIT na leto, pri
čemer se predvideva, da se bo projekt izva-
jal do vključno leta 2003.

3. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: predvidena ob-

Sveta zavoda z dne 21. 12. 2000 in
29. člena statuta zavoda razpisuje delovno
mesto:

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Radeče.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na ustreznih delih in nalogah;
– da je državljan R Slovenije;
– da obvlada slovenski jezik;
– da predloži svoj pogled na realizacijo

dejavnosti zavoda.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v 14
dneh na naslov: JZ Zdravstveni dom Rade-
če, Ulica OF 8, 1433 Radeče z oznako: “za
razpisno komisijo“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

JZ Zdravstveni dom Radeče

java javnega razpisa med 1. in 10. februar-
jem 2001.

5. Morebitne druge informacije: glede na
obseg dela za izvedbo storitev iz 2. točke te
objave bo izbranih več ponudnikov. Z izbra-
nimi ponudniki bo naročnik sklenil pogod-
be, po katerih bo konkretno delo posamez-
nemu ponudniku oddajal glede na sredstva,
dodeljena naročniku v tekočem proračun-
skem obdobju in glede na kadrovsko admi-
nistrativne zmožnosti naročnika za pripravo
delovnih gradiv za prevajanje in lektoriranje.

Služba vlade RS za evropske zadeve,
Ljubljana

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

Št. 81-33-2797 Ob-41387
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, faks 01/474-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: objekti ELES-a skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava obešalnega mate-
riala, kompozitnih izolatorjev in vodni-
kov ter izvedba montaže in demontaže
110 kV DV Ožbalt – RTP Pekre, 110 kV
DV Gorica – Ajdovščina in 2 × 110 kV
DV Kleče – Okroglo odcep HE Medvode.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval tako ponudbe za celot-
ni obseg razpisa; pa tudi delne ponudbe,
pri čemer bo mogoče predložiti štiri delne
ponudbe, in sicer za:

a) dobavo obešalnega materiala,
b) dobavo kompozitnih izolatorjev,
c) dobavo vrvi,
d) izvedbo demontaže in montaže.
Vsaka delna ponudba predstavlja eno te-

hnično zaključeno celoto.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z razpisno dokumentacijo (dobava
maks. 60 dni).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
skladno z razpisno dokumentacijo.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago in na
vpogled pri naročniku v tajništvu Sektorja za
vzdrževanje, IV. nadstropje, pri Mojci Fer-
leš, tel. 01/474-24-41, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago in na vpogled pri na-
ročniku med 10. in 12. uro, na zgoraj nave-
denem naslovu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093,
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 2. 2001 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: pri naročniku Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, vlo-
žišče, soba 3C5, prevzemnica Katarina Li-
povec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2001 ob 10. uri.

Okvirni datum o sprejemu ponudbe:
26. 2. 2001.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene. Naročnik bo vrnil ban-
čno garancijo vsem ponudnikom takoj po
izbiri najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa šele po podpisu pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene v ponudbi morajo
biti izražene v tolarjih in tolarsko fiksne do
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik ne nudi avansa, pač pa plačilo
po opravljeni dobavi oziroma zaključenih de-
lih, s plačilnim rokom najmanj 30 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje do-
kumente:

– bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki se glasi na 5% ponudbene vrednosti,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjavo ponudnika o sprejemanju razpi-

snih pogojev,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list.
V primeru, da ponudnik zagotavlja kapaci-
tete s podizvajalci, mora priložiti ustrezen
dokument o registraciji tudi za vse podiz-
vajalce,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega odpiranja (datum
izdaje listine in njene overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni). V primeru, da ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalci, mora
priložiti ustrezno odločbo tudi za vse podiz-
vajalce,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev. V primeru, da
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
ci, mora priložiti ustrezne obrazce tudi za
vse podizvajalce,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v ob-
dobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni). V primeru, da
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
ci, mora priložiti ustrezna potrdila tudi za
vse podizvajalce,

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih petih letih, šteto od dne-
va objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru, da ponu-
dnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci,
mora priložiti ustrezna potrdila tudi za vse
podizvajalce,

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni):

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno.

V primeru, da je ponudnik s.p., predloži
potrdilo, da nosilec dejavnosti ni v kazen-
skem postopku.

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci, mora priložiti ustrez-
na potrdila tudi za vse podizvajalce,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in potrjena
z žigom ponudnika,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal svoje obvez-
nosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov zapadle do dneva oddaje po-
nudbe na podlagi razpisa javnega naročila
(v skladu z odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99 in 78/99). Odredba zahteva, da
mnenje izkazuje poravnane obveznosti na
dan oddaje ponudbe (če je vrednost po-
nudbe nad 50,000.000 SIT),

– potrdila o strokovni usposobljenosti ka-
drov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila
(izobrazba in delovne izkušnje). V primeru,
da ponudnik zagotavlja kapacitete s podiz-
vajalci, mora priložiti ustrezna potrdila tudi
za vse podizvajalce,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dne-
va, določenega za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN):

a) za dobavo obešalnega materiala:
– skupna ponudbena cena – 70%,
– pozitivne reference proizvajalca za to-

vrstno opremo na objektih 110 kV – 10%,
– kompatibilnost obešalnega materiala z

obstoječimi obešalnimi materiali – 7%,
– rok dobave opreme – 5%,
– dokazilo o preizkusu obešalnega ma-

teriala – 5%,
– plačilni pogoji – 3%;
b) za dobavo kompozitnih izolatorjev:
– skupna ponudbena cena – 70%,
– pozitivne reference proizvajalca za

ECR steklenih vlaken na objektih 110 kV –
10%,

– dokazila o preizkusu kompozitnih izo-
latorjev s pripadajočo armaturo – 7%,

– rok dobave opreme – 5%,
– tehnična prednost kompozitnih izola-

torjev z ECR steklenimi vlakni – 5%,
– plačilni pogoji – 3%;
c) za dobavo vrvi:
– skupna ponudbena cena – 80%,
– pozitivne reference proizvajalca za

predmetno vrv (vodnike) v EGS-u – 12%,
– rok dobave vrvi (vodnikov) – 5%,
– plačilni pogoji – 3%;
d) za izvedbo demontaže in montaže del:
– skupna ponudbena cena – 77%,
– pozitivne reference ponudnika za de-

montažna in montažna dela – 10%,
– dokazilo, da ima izvajalec demontaž-

nih in montažnih del ISO standard – 5%,
– rok izvedbe demontažnih in montažnih

del – 5%,
– plačilni pogoji – 3%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika: mag. Hai-
lu Kifle, tel. 05/339-61-45.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 153/2000 Ob-41369
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: nakup rezervnih delov za
magnetoskope in kamere Betacam SP
in druge aparature.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
37,000.000 SIT (letno).

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za obdobje 12 mesecev od podpi-
sa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, tehnični trakt, soba 3Z16,
pri Mateji Duša, tel. 475-37-42, faks
475-37-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP Ljubljana, na račun
št. 50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki pri Miroslavu Turkoviču, na
naslovu pod točko 6.(a), faks 475-37-40.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 2. 2. 2001
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 153/2000 – nakup rezervnih
delov za magnetoskope in kamere Beta-
cam SP in druge aparature”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi 52/V –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 5% od vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z 41. členom ZJN-1 ter po razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): eko-
nomska cena – 80%, dobavni rok – 20%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodni-
ne iz tega naslova.

Naročilo je bilo oddano v objavo 22. 12.
2000.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 27. 10. 2000 pod št. Ob-37606,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št.
119 z dne 22. 12. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 152/2000 Ob-41370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 475-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: nakup magnetoskopov Be-
tacam SP in Digital Betacam.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudbe veljajo za celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
44,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

več mesec dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, tehnični trakt, soba 3Z16,
pri Mateji Duša, tel. 475-37-42, faks
475-37-40.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 11.900 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP Ljubljana, na račun
št. 50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki na faks 475-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 2. 2. 2001
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 152/2000 – nakup magneto-
skopov Betacam SP in Digital Betacam”.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi 52/V –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 445.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z 41. členom ZJN-1 ter po razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): eko-
nomska cena – 80%, plačilni pogoji – 20%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodni-
ne iz tega naslova.

Naročilo je bilo oddano v objavo 22. 12.
2000.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
97 z dne 20. 10. 2000 pod št. Ob-37311,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št.
119 z dne 22. 12. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 441/2000 Ob-41300
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Ma-
ribor, 02/22-01-791.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): oddaja naročila po odpr-
tem postopku.

3. (a) Kraj dobave: Upravna enota Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: potrošni pisarniški in raču-
nalniški material, okvirna količina in ostale
podrobnosti so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje le za celotno na-
ročilo.
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(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,200.000 SIT (z DDV).

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Maribor, Ulica heroja Stane-
ta 1, 2501 Maribor, soba št. 22/II. nad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 1. 2001, vsak
dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 1. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Upravna enota Maribor, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2501 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 1. 2001 ob 12.15, v Upravni enoti Ma-
ribor, soba 111/I. nad., Ulica heroja Stane-
ta 1, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: v skladu z 10. členom zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Ur.
l. RS, št. 9/00) se inštrumenti zavarovanja
ne zahtevajo.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;

– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali da mu ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi.
Ponudba ponudnika, ki ne bo predložil

pismenih dokazil ali bo dal zavajajoče po-
datke glede zahtev iz prej navedenih točk,
bo izločena iz postopka. Pismena dokazila
so navedena v navodilih ponudnikom.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 1. 2001 od
12.15.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri vodji naročila Anji Bonačić,
univ. dipl. org., ekon., tel. 02/220-18-02.

Odločitev o sprejemu ponudbe bo pred-
vidoma sprejeta do 26. 1. 2001.

Razpis je bil poslan v objavo 20. 12.
2000.

16., 17.
Upravna enota Maribor

Št. 7300000268-1 Ob-41302
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-20-00,
faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (18. člen ZJN-1): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije –
Centralno skladišče Maribor, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 1803 parov nizkih moških
čevljev, 7 parov nizkih ženskih čevljev.

(c), (č), (d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 2. 2001 do zaključka dobave najkasne-
je 30. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-23-02, 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: 29. 1. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 1. 2001 ob 10. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v 60 dneh 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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 41. členom ZJN-1, izpolnjevanje
pogojev bo naročnik izločil iz postopka po-
nudbe v naslednjih primerih:

– če je proti ponudniku uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– če mu je bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– če ni poravnal davkov, prispevke in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih ob-
veznosti v skladu s predpisi v RS;

– če niso čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja;

– če ne razpolaga z zadostnimi tehnični-
mi zmogljivostmi;

– če je dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;

– če ni predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 3. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):

– cena: 30 točk,
– reference na trgu: 10 točk,
– kakovost: 20 točk.
15., 16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7300000268-1 Ob-41303
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-20-00,
faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (18. člen ZJN-1): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije –
Centralno skladišče Maribor, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 2871 kosov polo majic kra-
tek rokav, 1464 kosov polo majic dolgi
rokav.

(c), (č), (d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 2. 2001 do zaključka dobave najka-
sneje 30. 9. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-23-02, 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: 29. 1. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 1. 2001 ob 11. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v 60 dneh 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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z 41. členom ZJN-1, izpolnjevanje
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pogojev bo naročnik izločil iz postopka po-
nudbe v naslednjih primerih:

– če je proti ponudniku uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– če mu je bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– če ni poravnal davkov, prispevke in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih ob-
veznosti v skladu s predpisi v RS;

– če niso čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja;

– če ne razpolaga z zadostnimi tehnični-
mi zmogljivostmi;

– če je dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;

– če ni predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 3. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1):

– cena: 30 točk,
– reference na trgu: 10 točk,
– kakovost: 20 točk.
15., 16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 38 Ob-41304
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tel.
02/532-10-10, faks 02/521-10-07, kon-
taktna oseba Slavica Heric.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek (18. člen
ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota – oddelek za anestezijo in
reanimacijo, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: anestezijski aparat (podro-
bnejši opis v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi vso opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

kasneje 60 dni od podpisa pogodbe z iz-
branim dobaviteljem, lahko tudi prej.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo naročnika v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnja-
ka 6, p. p. 1301, 9001 Murska Sobota, od
8. do 14. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT in jo je možno dobiti z

dokazilom plačila (virmanom) na ŽR št.
51900-603-32361, s pripisom “anestezij-
ski aparat”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potre-
bno predložiti ponudbe: do 9. 1. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (tajniš-
tvo bolnišnice).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, 9. 1. 2001 ob
12.30, v sobi direktorja naročnika v Rakiča-
nu, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (1. nadstropje).

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidna iz razpisne dokumentacije in ve-
ljavne zakonodaje.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 1. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 385/2000 Ob-41305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, p.p.
2999, 1001 Ljubljana, tel. 47-68-411, faks
42-64-647.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: prostori Fakultete za
računalništvo in informatiko.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška oprema za pe-
dagoško dejavnost; podrobnejša specifika-
cija bo razvidna iz razpisane dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali delno naročilo po zaključenih sklopih
opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: po za-
ključenih sklopih opreme – navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: po
dogovoru.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
po dogovoru.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za računalništvo in informa-
tiko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 1. 2001
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT na ŽR
Fakultete za računalništvo in informatiko,
50106-603-402407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 1. 2001 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Fakulteta za računalništvo
in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška
25, 1000 Ljubljana (dekanat), v zapečateni
pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za dobavo računalniške opreme
za pedagoško dejavnost”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 1. 2001 ob 12. uri, v dekanatu Fakulte-
te za računalništvo in informatiko, Tržaška
25, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica v višini 600.000 SIT, ve-
ljavna do 28. 2. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dnevni plačilni rok
po prejemu.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

16., 17.
Fakulteta za računalništvo

in informatiko
Univerze v Ljubljani

Št. 115/00 Ob-41329
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks: 02/771-78-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): odprti postopek javnega
naročila.

3. (a) Kraj dobave: sedež Mestne obči-
ne Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in računalniški
material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se ne more potegovati samo za dele
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
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stna občina Ptuj, Oddelek za splošne zade-
ve, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 31. 1. 2001 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Ptuj, Me-
stni trg1, 2250 Ptuj. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene: “Ponudba - ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Ur. l. RS ter z navedbo predmeta naročila
“dobava pisarniškega in računalniškega ma-
teriala”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 2001 ob 9. uri , soba 2 - mala sejna
soba na sedežu naročnika, Mestni trg 1,
Ptuj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 2. 2001 do
9. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. člen ZJN):

– cena 85 %,
– plačilni pogoji 5 %,
– dobavni rok 10 %.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Franc Vreže, tel. 02/771-14-61, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

16., 17.,
18. Zahteva za objavo odposlana dne:

21. 12. 2000.
Mestna občina Ptuj

Št. 109 Ob-41441
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Center  za  sluh  in  govor
Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor, tel.
02/228-53-40, faks 02/228-53-63.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: fco Center za sluh in
govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artik-
lov za šolsko kuhinjo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-

nudniki se lahko potegujejo za vsa živila,
navedena v razpisu ali za posamezne sklo-
pe živil.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 6,700.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: podat-
ki so v razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov šol-
ske kuhinje od 1. 3. 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: Cen-
ter za sluh in govor Maribor, Vinarska 6,
2000 Maribor, v računovodstvu pri Majdi
Hanžekovič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 31. 1.
2001, vsak delovni dan med 11. in 13. uro,
po predložitvi potrdila o plačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti vplačilu 7.140 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 51800-603-30281, s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov: Center za
sluh in govor Maribor, v računovodstvo, do
31. 1. 2001 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddajte v zape-
čateni ovojnici, z naslovom na naslovni stra-
ni: Center za sluh in govor Maribor, Vinar-
ska 6, 2000 Maribor.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
dobavo živil”, z oznako sklopa, 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 1. 2. 2001 ob
15. uri, v večnamenskem prostoru na se-
dežu naročnika. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju po-
nudb, se morajo izkazati s pisnim poobla-
stilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: javno naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje, kot
so določeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2001 po
13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. rok dobave: 1–2 točki,
2. rok plačila: 1–3 točke,
3. cena: 0–3 točke,
4. celovitost ponudbe: 1–2 točki.

Način uporabe meril je podrobneje opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali po telefonu
pri kontaktni osebi (Majda Hanžekovič, tel.
228-53-59), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov naročnika. Sestanka s ponudniki
ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponu-
dniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Odgovori, pomembni za vse ponudnike, bo-
do poslani na naslove vsem, ki bodo pre-
vzeli razpisno dokumentacijo.

Zahteva za objavo je bila poslana 22. 12.
2000.

16., 17.
Center za sluh in govor Maribor

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

Št. 14/2-44 Ob-41253
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika,
tel. 01/7505-121, faks 01/7553-103.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca z odprtim postopkom.

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija in prizidek – vrtec na Vrhniki,
60,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo sku-
paj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. 3. 2001,
do 15. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, Vrhnika,
Viktor Razdrh tel. 7505-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 1. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek
za urejanje prostora in komunalne zadeve,
Tržaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba adaptacija in prizi-
dek – vrtec na Vrhniki”. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 2. 2001 ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tr-
žaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija vnovčljiva na prvi poziv v
višini 1% ocenjene vrednosti. Trajanje ga-
rancije do 1. 3. 2001.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 6. 2. 2001.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70%), reference (10%), garan-
cija (10%), plačilni pogoji (10%). Podrobni
način uporabe kriterijev je v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 7505-121
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si.

17., 18.
Datum predložitve javnega naročila na

Uradni list RS, 22. 12. 2000.
Občina Vrhnika

Št. 30/00 Ob-41306
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljublja-
na, telefaks 01/588-94-09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis po odprtem
postopku.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna in intervencijska gradbena dela
na plinovodnem omrežju naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za dve leti.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, Ljubljana, III. nadstropje, taj-
ništvo glavnega direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. PLIN-30/00. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana. Znesek plačila
razpisne dokumentacije vključuje 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 1. 2001 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je možno predlo-
žiti po pošti na naslov: Javno podjetje Ene-
regetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
p.p. 2374, Ljubljana ali osebno v tajništvo
glavnega direktorja Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, III. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 2001 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti javnega naro-
čila z veljavnostjo do 31. 3. 2001.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvršena po kvalitetno opravlje-
nih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umak-
niti ponudbo do 26. 1. 2001 do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– finančno stanje – izločilno merilo,
– zaposlenost in zahtevana izobrazba –

izločilno merilo,
– opremljenost ponudnika – izločilno

merilo,
– ponudbena vrednost – 60%,
– reference – 30%,
– rok plačila – 4%,
– garancijski rok – 6%.
16., 17.,18.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o.

Ob-41307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61,
Topolšica, faks 03/589-21-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca z odprtim postopkom.

3. Kraj izvedbe del: Topolšica – objekt
Planika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va projektne dokumentacije in izvedba

preureditve kletnih prostorov objekta
Planika – jugovzhodni del:

a) lekarna,
b) endoskopski center,
c) sterilizacija,
d) arhiva,
e) garderobe s sanitarnim vozlom,
f) vezni hodnik s transportnim dvigalom

(klet-pritličje),
g) zunanja ureditev (dovoz do lekarne).
Dela se oddajajo kot celota po sistemu

“na ključ”, preureditev ca. 400 m2.
Ocenjena vrednost celote: 60,000.000

SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lan je osnovni projekt obstoječega stanja.

Investicija bo financirana iz amortizacij-
skih sredstev po finančnem planu ZZZS in
iz drugih virov sredstev.

5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: vsak ponudnik ponudi svojo va-
rianto idejne rešitve.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
za začetek del je marec 2001, rok dokon-
čanja razpisanih del je december 2003.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo v Bolnišnici Topolšica, Topolšica 61,
Topolšica na upravi med 8. in 11. uro.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. februarja 2001 do 10. ure.

Ponudbe poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
Bolnišnico Topolšica do zahtevanega dne
in ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Bolnišnica Topolšica, To-
polšica 61, 3326 Topolšica, ali predati ose-
bno na upravi.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
javni razpis – objekt Planika”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 28. fe-
bruarja 2001 ob 12. uri v jedilnici Bolnišni-
ce Topolšica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 3.000 SIT. Trajanje bančne garancije mo-
ra biti skladno z opcijo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: finan-
ciranje in plačila se bodo izvajala v skladu s
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pogodbo, zakonom o izvrševanju proračuna
RS, zakonom o javnih financah in na njihovi
podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe s
samostojnim izvajalcem ki lahko ima podiz-
vajalce, ki jih navede v ponudbi ali v pogod-
bi o skupnem nastopu, z določitvijo in poo-
blastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 28. 2. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80% in reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije lahko ponudniki dobijo v
Bolnišnici Topolšica pri Pukl Janezu, tel.
03/589-21-10.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni skla-
dno z zakonom.

17., 18.
Bolnišnica Topolšica

Št. 116 Ob-41423
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks 02/771-78-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN-1): oddaja javnega naroči-
la po odprtem postopku.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ptuj,
Center za ravnanje z odpadki Brstje Ptuj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja hale za strojno opremo za stiskanje
in baliranje odpadkov.

Ocenjena vrednost naročila znaša
25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del po sklopih
ni predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek
del: 1. 2. 2001, dokončanje del 20. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ptuj, tajništvo Oddelka za gospo-
darsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, kontaktna oseba: Alenka Korpar,
tel. 02/778-59-21; faks 02/771-78-31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT s položnico ali vir-

manom na žiro račun št. 52400-630-20701,
s pripisom “izgradnja hale”. Na položnico ali
virman pripišite tudi davčno številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 1. 2001 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, tajniš-
tvo Oddelka za gospodarsko infrastrukturo
in okolje, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 1. 2001 ob 10. uri, v prostorih Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, I. nadstropje
– mala sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumntaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: določeno v razpisi dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za predložitev ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
ekonomsko najugodnejša ponudba:

– ponudbena cena 50%,
– rok dokončanja del 30%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%.
Način uporabe meril in vrednotenje

le-teh je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo morebitne dodatne infor-
macije o naročilu ponudnikom posredoval
le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel
najkasneje 5 dni pred pretekom roka za
predložitev ponudb na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo in okolje, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 01012-2/95 Ob-41430
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok, tel. 01/835-01-00,
telefaks štev. 01/835-01-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (18. člen ZJN-1): javni razpis za izbiro
izvajalca z odprtim postopkom.

3. Kraj izvedbe del: Občina Loški Potok,
naselje Hrib.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamićno: rekonstruk-
cija zdravstvene postaje Loški Potok.

Skupna ocenjena vrednost celotnih
razpisanih gradbeno-obrtniških-instalacij-
skih del javnega naročila: 75 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudbe ponudnikov,
ki bodo posredovane za posamezne sklope

ne bodo upoštevane, oziroma štele se bo-
do za neveljavne.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variantne ponudbe, kakor tudi
variantni deli le teh ne bodo upoštevane,
ponudba pa se bo štela za neveljavno.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1.
aprila 2001, konec del 31. oktobra 2001
oziroma 31. marca 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Lo-
ški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 2. 2001
do 12. ure, tj. (do roka za oddajo ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Občine Loški Potok, št.
51310-630-12024, z navedbo “Javni raz-
pis za Rekonstrukcijo zdravstvene postaje“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
17, 1318 Loški Potok oziroma tajništvo ob-
čine na navedenem naslovu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2001 ob 8. uri na Občini Loški Po-
tok, Hrib 17.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10 % ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in/ali
sklicevanja na merodajna določila v drugih
dokumentih glede plačevanja: pogoji so opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno – poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik
je lahko gospodarska družba ali samostojni po-
djetnik z ustreznimi kvalifikacijami za opravlja-
nje dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z zako-
nom določene obveznosti. Podrobnejše zahte-
ve so podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe: čas opcije
oziroma do 14. 4. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
ponudbena cena, reference, plačilni pogo-
ji, rok izvedbe, usposobljenost ponudnika,
sposobnost ponudnika, zakon o graditvi ob-
jektov. Način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije o naročilu Stanbiro d. o. o.,
Merharjeva ul. 3, 1310 Ribnica, Anton Tan-
ko, u.d.i.g., tel. 01/836-71-63.

Datum predložitve javnega naročila v
objavo je 22. 12. 2000.

17., 18.
Občina Loški Potok
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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

Ob-41392
Popravek

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
fizično varovanje upravnih prostorov in
zgradb Mestna občina Ljubljana in recep-
torske službe z oznako JR-44/00, objavlje-
no v Uradnem listu RS, št. 116 z dne
15. 12. 2000, Ob-40660 se vrsta storitev
in opis ter ocenjena vrednost pod 3. točko
pravilno glasi:

3. Fizično varovanje upravnih prosto-
rov in zgradb Mestne občine Ljubljana.

Ocenjena vrednost naročila:
129,000.000 SIT.

Mestna občina Ljubljana

Št. 663-05-0583/2000 Ob-41384
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova ul. 5/IV, 1000 Ljubljana,
faks 061/478-34-56, vabi ponudnike resta-
vracijskih storitev k oddaji ponudb za izvajanje
subvencionirane študentske prehrane.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): način izbire najugodnejših
ponudnikov je po odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: vrsta storitev so restavracij-
ske storitve za študente – priloga I B,
štev. 17, zakona o javnih naročilih. Oce-
njena vrednost za leto 2001 znaša
1.781,000.000 SIT, za leto 2002 pa bo
določena v proračunu RS.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Ce-
lje, Koper, Piran, Portorož, Kranj, Radovlji-
ca – Bled, Nova Gorica, Novo mesto, Mur-
ska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje
in bližnja okolica teh mest.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila oziroma stori-
tev je določena z zakonom o gostinstvu (Ur.
l. RS, št. 1/95) in pravilnikom o minimalni
stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v
gostinski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo je urejeno z uredbo o subvencionirani
študentski prehrani (Ur. l. RS, št. 24/96,
1/97 in 29/98 in 103/00) in sklepom mi-
nistra za delo družino in socialne zadeve,
št. 663-05-00583/2000 z dne 22. novem-
bra 2000.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: predmet ponudbe je nedelji-
va storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba je omeje-
na pri dostavi kosil na dom (5 obrokov me-
sečno na študenta), razen za osebe s pose-
bnimi potrebami zaradi težje funkcijske pri-
zadetosti, pri katerih število obrokov za do-
stavo na dom ni omejeno.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: javni razpis velja za ob-
dobje dveh let. Čas trajanja storitve bo na-
tančneje določen v pogodbi.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: zahtevano
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
na naslednjih naslovih:

– Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-70-10,

– Študentska organizacija Univerze v
Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor,
tel. 02/228-56-00.

(b), (c)
10. (b) Polni naslov, kamor je potrebno

predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul.
5/IV, 1000 Ljubljana, do vključno 31. 1.
2001 do 15. ure. Šteje se, da je bila po-
nudba pravočasna, če je bila oddana s pri-
poročeno pošiljko do vključno 31. 1. 2001.

Ponudba mora biti oddana v postavlje-
nem roku na vložišču ali s priporočeno po-
šiljko v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj,
javni razpis – študentska prehrana“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo odpirala komisija 5. 2. 2001
ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova ul. 5/IV.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja ponudbe niso zahte-
vana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji fi-
nanciranja plačila so opredeljeni v vzorcu
pogodbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javijo ponudniki s statusom javnega zavoda,
gospodarske družbe ali samostojnega po-
djetnika.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti naslednja listin-
ska dokazila, ki morajo biti razvrščena po
označenih in oštevilčenih ovojih:

– izpolnjen in podpisan obrazec ponud-
be in izjave, da ponudnik sprejema pogoje
javnega razpisa (ovoj št. 1),

– gospodarske družbe: overjeno kopijo
dokazila o registraciji in kopijo dokazila o
izpolnjevanju predpisanih pogojev ter obraz-
ca BON-1 in BON-2 (ovoj št. 2),

– samostojni podjetniki: overjeno kopijo
dokazila o priglasitvi dejavnosti in overjeno
kopijo obrtnega dovoljenja in potrdilo o po-
ravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev, določenih z zakonom (ovoj
št. 2),

– dokazila o izpolnjevanju minimalnih sa-
nitarno-zdravstvenih pogojev, ki se nanaša-
jo na poslovne prostore, opremo in naprave
v gostinskem obratu ter na osebe, ki oprav-
ljajo delo v tem gostinskem obratu in niso
starejša od 6 mesecev, ali overjena kopija
pogodbe s pooblaščeno organizacijo, ki re-
dno opravlja tovrstne preglede (ovoj št. 3),

– dvotedenski jedilnik kosil in ostala po-
nudba toplih obrokov (ovoj št. 4),

– pravne osebe morajo navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitev (ovoj št. 5),

– podpisane 4 izvode pogodbe o izved-
bi storitev (ovoj št. 6).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. januar
2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih, pri
čemer se najugodnejši ponudniki ugotovijo
posebej za posamezna študijska središča
oziroma po krajih, navedenih v točki 4. tega
razpisa.

Merilo Ocena Ponder

– kvaliteta in količina obrokov (sestava in teža obroka) 0 do 10 točk 0,15
– možnost vegetarijanske prehrane 0 do 10 točk 0,05
– možnost prehranjevanja oseb s posebnimi potrebami

zaradi težje funkcijske prizadetosti 0 do 10 točk 0,05
– cena kosil in ostale ponudbe toplih obrokov in popust 0 do 50 točk 0,40
– oddaljenost ponudnikovega lokala ali lokalov

od visokošolskih oziroma višješolskih zavodov oziroma
študentskih domov 0 do 10 točk 0,15

– reference ponudnika – dosedanje izkušnje pri
ponudbi subvencionirane študentske prehrane od –10 do 10 točk 0,20

Podrobnejša merila bo določila razpisna
komisija. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo
dosegli vsaj 40% možnih točk.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki
v preteklem letu niso kršili pogodbenih določil
pri zagotavljanju študentske prehrane.

18. Druge informacije o naročilu: nepo-
polne in prepozne ponudbe bodo izločene.

Druge informacije o naročilu posreduje
Študentska organizacija Univerze v Ljublja-

ni, Ljubljana, Kersnikova ul. 4, tel.
01/431-70-10 in Študentska organizacija
Univerze v Mariboru, Maribor, Gosposvet-
ska c. 83, tel. 02/228-56-00.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 28. februarja 2001.

19., 20.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Št. 3283 Ob-41299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, faks
0608/21-528, Vrbina 12, Krško, Sloveni-
ja, telefaks 07/49-21-528.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): 18. člen ZJN – 1 oddaja
naročila po odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: inšpekcija regulacijskih in
ugasnitvenih svežnjev reaktorja z meto-
do vrtinčnih tokov, in/ali ultrazvočno me-
todo in s podvodnimi kamerami v NEK v
času remonta 2001.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik mora izvesti delo v skladu s splošni-
mi in posebnimi predpisi in standardi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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 potegu-
jejo le za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– pričetek del: – dobava dokumentacije
polovica marca 2001, – opravljanje storitve
konec maja 2001,

– konec del: začetek junija 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vr-
bina 12, 8270 Krško, Uvozna nabava Ja-
sna Božić-Pavlić.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško,
Uvozna nabava.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 2001 ob 10. uri v glavni sejni sobi
223, na 2. nadstropju poslovne zgradbe na
naslovu naročnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične 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: 24. 1. 2001.

Datum pošiljanja tega zahtevka je:
20. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1): na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 403-17/99 Ob-41386
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/478-27-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN-1): odprti postopek odda-
je javnega naročila.

3. Vrsta storitve in opis: priprava osnut-
kov odločb v zvezi z reševanjem pritožb
v davčnem postopku na področju nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča,
davka od premoženja, prisilne izterjave
sodnih taks, na področju dohodnine in
na področju prisilne izterjave:

a) sklop 1: priprava osnutkov odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v davčnem po-
stopku na področju nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča, davka od premože-
nja, prisilne izterjave sodnih taks (1000 pri-
tožbenih zadev),

b) sklop 2: priprava osnutkov odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v davčnem po-
stopku na področju dohodnine (500 prito-
žbenih zadev),

c) sklop 3: priprava osnutkov odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v davčnem po-
stopku na področju prisilne izterjave (1000
pritožbenih zadev).

Ponudniki se lahko potegujejo za posa-
mezen sklop, dva sklopa ali za vse tri sklo-
pe skupaj.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo lahko izvede samo diplomiran
pravnik z opravljenim pravniškim državnim
izpitom, vpisan v imenik odvetnikov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o davčnem postopku,
– zakon o splošnem upravnem po-

stopku,
– zakon o dohodnini,
– zakon o davkih občanov,
– drugi predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: odvet-
niška družba mora v ponudbi navesti imena
odvetnika-ov, ki bodo opravili storitev.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za posamezen sklop, dva sklopa ali za
vse tri sklope skupaj.

7. (a), (b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja storitev ali čas trajanja naročila:
datum pričetka storitve takoj po sklenitvi po-

godbe, datum dokončanja storitev je
30. 11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana- Slu-
žba za kadrovske in materialne vire, pritli-
čje, soba 013, Karin Jakše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče prevzeti vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Dodatna pojasnila se lah-
ko zahtevajo le pisno na osnovi pisnega
zahtevka ponudnika in se posredujejo vsem
ponudnikom. Dodatna pojasnila lahko po-
nudniki zahtevajo najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik prejme brez plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 2. 2001 do 10. ure. Ponu-
dnik lahko odda ponudbo priporočeno po
pošti, po kurirski pošti ali osebno na naslov
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, prevzemnik Karin Jakše,
pritličje, soba 013.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 2. 2001 ob 11. uri,
na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance Davčna uprava Republike Slove-
nije, Glavni urad, Šmartinska 55, Ljubljana
(II. nadstropje, sejna soba).

12.
13. Glavni pogoji financiranja in/ali skli-

cevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: plačilni rok najmanj 30 dni od
datuma prejema računa za opravljeno stori-
tev.

14. Izpolnjevanje pogojev za sodelova-
nje v postopku:

a) izpisek iz sodnega registra, če gre za
odvetniško družbo (izpis ni starejšega datu-
ma od datuma objave javnega razpisa),

b) izpisek iz evidence pristojnega orga-
na, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe (ki ni
starejšega datuma od datuma objave javne-
ga razpisa),

c) izpisek iz evidence pristojnega orga-
na, da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila (izpis ni
starejšega datuma od datuma objave javne-
ga razpisa),

d) potrdilo pristojnega davčnega orga-
na, kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima
ponudnik poravnane vse zapadle davke in
prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ki ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),
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e) originalno potrdilo odvetniške zborni-
ce o vpisu v imenik odvetnikov,

f) originalne bonitetne obrazce (BON 1,
BON 2, oziroma BON 3, ki niso starejšega
datuma od datuma objave javnega razpisa
oziroma fotokopijo odločbe o zadnji odmeri
davka od dohodkov iz dejavnosti.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 7. 2. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (50. člen ZJN-1):
a) konkurenčnost cen; od 0 do 25 točk,
b) posebne delovne izkušnje; od 0 do

20 točk,
c) splošne delovne izkušnje; od 0 do 12

točk.
Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na

osnovi točkovanja postavljenih meril. Naju-
godnejša ponudba je tista ponudba, ki po
vrednotenju meril skupaj doseže najvišji re-
zultat. Merila, po katerih bo naročnik izbral
najugodnejšo ponudbo so navedena, opisa-
na in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije lahko ponudni-
ki zahtevajo samo pisno po faksu
01/478-27-43.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Ob-41388
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, 8250 Brežice, tel. 07/466-81-00,
faks 07/466-81-10, kontaktna oseba: di-
rektor Tone Zorko, univ. dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega izvajalca v odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje perila; ca.
160.000 kg perila v letu 2001. Ocenje-
na vrednost naročila: 21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Bre-
žice.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pranje perila v letu
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni
Gramc, od ponedeljka do petka, tel.
07/466-81-06. Dokumentacija je na voljo
po predložitvi dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 2. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis za
pranje perila”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Splošne
bolnišnice Brežice, Černelčeva 15, 8250
Brežice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot predvideva navodilo o vrstah
finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 43/00).

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot ponudnik lahko so-
deluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja. Zahteve iz 41. in
42. člena ZJN so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 60 dni od predvidenega odpira-
nja ponudb.

17.
18. Druge informacije o naročilu: podro-

bnejše informacije lahko ponudniki dobijo
samo pisno na naslovu naročnika. Naročilo
je bilo poslano v objavo 21. 12. 2000.

19., 20.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-41422
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, Ljubljana, telefaks:
01/478-8649.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN -1): oddaja javnega naro-
čila po odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis naročila: stori-
tve zavarovanja računalniške in komuni-
kacijske opreme z oznako ODZR:IT–
2000.

4. Kraj izvedbe: Območje RS.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za zavarovalnice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo. Jav-
ni razpisi Centra vlade za informatiko (v
nadaljevanju: naročnik) se izvajajo po za-
konu o javnih naročilih (ZJN-1, Uradni list
RS 39/2000), zakonu o reviziji postopkov
javnega naročanja (ZRPJN, Uradni list RS,
št. 78/1999) ter v skladu z odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33-1864/1997,
RS 63-3108/1997 (spremembe in dopol-
nitve), RS 84-3995/1999 (sprememba in
dopolnitev), navodilom o vsebini objav za
javna naročila v Uradnem listu Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 60-2768/1998),
uredbo o višini zaščite domačih ponudni-
kov v postopku javnih naročil in o merilih,
kdaj šteje, da so blago, gradbena dela ali
storitev domačega porekla (Ur. l. RS, št.
47-2563/1997), navodilom o vrstah finan-

čnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zava-
rujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
43/2000), zakonom o zavarovalništvu (Ur.
l. RS, št. 13/2000, 91/2000), zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(ZIPro, Ur. l. RS, št. 5/96, spremembe in
dopolnitve), zakonom o izvrševanju prora-
čuna za leto 2000 (ZIPRS2000, Ur. l. RS,
št. 9/2000), navodilom o pripravi investi-
cijske dokumentacije in spremljanju inve-
sticij (Ur. l. RS, št. 16/97), odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih pora-
bnikov (Ur. l. RS, št. 71/1999 z dne 3. 9.
1999), določbami Evropskega sporazuma
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske Unije, na drugi strani (predvsem
3. in 69. člen), subsidiarno pa velja poleg
ZJN tudi zakon o splošnem upravnem po-
stopku, v postopku revizije pa zakon o prav-
dnem postopku. Če je podlaga za javni raz-
pis še kakšen drug predpis, je to navedeno
v posebnem delu teh navodil.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ja.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: alternativne ponud-
be niso dopustne, lahko pa ponudniki pre-
dložijo ponudbo v več variantah, ki pa mora-
jo biti skladne s specifikacijami.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba se bo skleni-
la za obdobje treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 1, soba 25 (vlo-
žišče), telefaks 01/478-8649.

(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2001 do
vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nad-
stropje 1, soba 25 (vložišče).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2001 ob 12.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, ve-
ljavna še deset dni po prenehanju veljavno-
sti ponudbe, v višini 500.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glede na vzorec
pogodbe v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni dovoljena skupna
ponudba ali ponudba s podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opisano v merilih in pogojih.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 1. 2001.

Pogoji za udeležbo
Naročnik bo izločil ponudnika, ki ne bo

izpolnjeval naslednjih pogojev:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom,
– registracija in dovoljenja za opravljanje

vseh dejavnosti,
– izkazana zanesljivost pri poslovanju

(uveljavljena jamstva in izgubljene pravde
niso takšne, da bi kazale na nezanesljivost
poslovanja),

– zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečaj ali likvidacija,

– ni blokad žiro računa,
– poravnani davki in prispevki določeni s

predpisi Republike Slovenije,
– razmerje med gibljivimi sredstvi in krat-

koročnimi obveznostmi je večje kot 0,8
– v preteklih petih letih pred objavo tega

javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila,

– ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajujočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih,

– najmanj tri leta poslovanja na razpi-
snem področju.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
– Vrednost premije (60%).
Število točk, ki jih prejme ponudnik, se

izračuna tako, da cenovno najugodnejša po-
nudba prejme 100 točk ponderiranih z 0.6,
ostale ponudbe pa ustrezno manjše število
točk, glede na procentualno vrednost ra-
zmerja med ceno najugodnejšega ponudni-
ka in ponujeno ceno, ponderirano z 0.6
(maks 60 točk).

– Razmerje (koeficient) med zavaroval-
no tehničnimi rezervacijami in neto zavaro-
valno premijo (10%)

točk

Kolikor je koeficient večji od 1,
prejme ponudnik 10

Kolikor koeficient izkazuje vrednost
med 0.5 in 1, prejme ponudnik 5

Kolikor je koeficient manjši od 0.5,
prejme ponudnik 0

– Stopnja pokritosti kratkoročnih
obvezosti (10%)

Kolikor je razmerje večje od 1.5,
prejme ponudnik 10

Kolikor je razmerje med 0.8 in
1.5, prejme ponudnik 5

– Reference (10%)
Število točk, ki jih prejme ponudnik se

izračuna tako, da ponudnik, ki izkazuje najvi-
šje število sklenjenih zavarovanj na področju
predmeta javnega razpisa, pri katerih je za-
varovalna osnova višja od zavarovalne osno-
ve opredeljene s strani naročnika v razpisni
dokumentaciji, prejme 100 točk, ponderira-
nih z 0.1, ostale ponudbe pa ustrezno ma-
njše število točk, glede na procentualno vre-
dnost razmerja med izkazanim številom zava-
rovanj in najvišjim izkazanim številom zavaro-
vanj, ponderirano z 0.1 (maks. 10 točk).

Čas potreben za izplačilo odškodnine
oziroma v pogodbi določene zavarovalne
vsote (v dnevih) (7%).

Število točk, ki jih prejme ponudnik se
izračuna tako, da časovno najugodnejša po-
nudba prejme 100 točk ponderiranih z
0.07, ostale ponudbe pa ustrezno manjše
število točk, glede na procentualno vrednost
razmerja med časovno najugodnejšo po-
nudbo in ponujenim časom, ponderirano z
0.07 (maks. 7 točk).

– Revizorsko mnenje (3%)
Če po mnenju revizorja računovodski iz-

kazi zavarovalnice resnično izkazujejo finan-
čno stanje družbe in če je njeno poslovanje
v skladu s Slovenskimi rač. standardi, prej-
me ponudnik – 3 točke.

V nasprotnem primeru, prejme ponudnik
– 0 točk.

18. Druge informacije o naročilu: razpi-
sna dokumentacija na voljo tudi na internetu
na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/.

19.
RS Center Vlade za informatiko

Št. 116 Ob-41427
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, faks 02/771-78-31.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN-1): oddaja javnega naroči-
la po odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba geotehničnih in
geofizikalnih preiskav lokacije, predvi-
dene za izgradnjo Centra za ravnanje z
odpadki “Gajke” v Spuhlji; ocenjena vre-
dnost naročila je 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: kot ponudnik se lahko prijavi vsak, ki je
registriran za opravljanje dejavnosti iz javne-
ga razpisa, in ki izpolnjuje vse zahteve, nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora po-
nuditi varianto po razpisni dokumentaciji,
lahko pa predlaga tudi svojo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri mesece, predvideni
pričetek del: januar 2001, dokončanje: ma-
rec 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ptuj, tajništvo Oddelka za gospo-
darsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1,
2250 Ptuj; kontaktna oseba: Alenka Korpar,
tel. 02/778-59-21; faks 02/771-78-31.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do izteka roka za pre-

dložitev ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT s položnico ali vir-
manom na žiro račun št. 52400-630-20701
s pripisom “geotehnične in geofizikalne prei-
skave”. Na položnico ali virman pripišite tudi
davčno številko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 1. 2001 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, tajniš-
tvo Oddelka za gospodarsko infrastrukturo
in okolje, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 1. 2001 ob 10. uri, v prostorih Mestne
občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, I. nadstropje
– mala sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po preteku
roka za predložitev ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (50. in 51. člen ZJN-1):
ekonomsko najugodnejša ponudba:

– ponudbena cena 50%,
– rok dokončanja del 30%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 5%.
Način uporabe meril in vrednotenje

le-teh je navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: naroč-

nik bo druge informacije o naročilu ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
iztekom roka za predložitev ponudb na na-
slov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.

19., 20.
Mestna občina Ptuj

Št. 1/2000 Ob-41443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja strokovna in poklicna šola
Celje, Ljubljanska cesta 17, Celje, faks
03/5441-607.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca v odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje šolskih in poslov-
nih prostorov.

4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni pro-
stori Srednje strokovne in poklicne šole v
Celju.

5. (a), (b), (c)
6.
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7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: eno leto po sklenitvi
pogodbe. Časovna razmejitev in trajanje sto-
ritve je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik ima možnost oddati naročilo v
skladu z 2. točko 97. člena ZJN 1.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sred-
nja strokovna in poklicna šola Celje, Ljubljan-
ska c. 17, Celje, tel. 03/42-822-12, tajniš-
tvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti vsak delovni dan od
9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 2.000 SIT na ŽR
50700-603-30367, sklic na št. 759901.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Srednja strokovna in po-
klicna šola Celje, Ljubljanska c. 17, 3000
Celje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

Datum,ko je bilo naročilo poslano v ob-
javo v Uradnem listu RS: 22. 12. 2000.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 2. 2001, ob 13. uri na sedežu šole, Ljub-
ljanska c. 17, v učilnici 1B (prvo nadstropje
desno).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vre-
dnosti oziroma če vrednost ni določena
200.000 SIT z veljavnostjo do datuma kot
je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 5. 2. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zahtev-
nost in količina ponujenih dodatnih storitev
in ostali komercialni pogoji, ponudbena ce-
na, kadrovska struktura, plačilni roki.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o iz-
biri ekonomsko najugodnejše ponudbe v
skladu z merili, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja strokovna in poklicna šola

Celje

Št. 3283 Ob-41437
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, (faks

0608/21-528), Vrbina 12, Krško, Sloveni-
ja, telefaks 07/49-21-528.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): 18. člen ZJN – 1 oddaja
naročila po odprtem postopku.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: sežig približno 20 ton niz-
ko radioaktivnih odpadkov (polietilen,
bombaž, papir, lateks z največ 5%
PVC-ja) nastalih v procesu obratovanja
NE Krško. Odpadki so stisnjeni v 200 litr-
skih sodih. Skupna radioaktivnost je manjša
od 4 GBq. Glavni radionuklidi so Co-60,
Co-58, Cs-137. Ostali izmerjeni radionukli-
di so Cr-51, Mn-54, Fe-59, Nb-95, Zr-95,
Ru-103, Cs-134, Sb-124, nekateri od na-
vadenih radionuklidov se bodo razpadli pred
dostavo.

4. Kraj izvedbe: storitev bo opravljena
pri dobavitelju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik mora izvesti delo v skladu s splošni-
mi in posebnimi predpisi in standardi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve
so natančno podane v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– pričetek del: – transport odpadkov v
prvi polovici leta 2001, – opravljanje stori-
tve po dobavi odpadkov 2001,

– konec del: – v drugi polovici leta 2001
po dobavi pepela in prahu nazaj v NE Kr-
ško.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vr-
bina 12, Krško, Uvozna nabava kontaktna
oseba je Jasna Božić-Pavlić.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 12. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško,
Uvozna nabava.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2001 ob 10. uri, v glavni sejni sobi
223, na 2. nadstropju poslovne zgradbe na
naslovu naročnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične 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: 12. 2. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1): na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum pošiljanja tega zahtevka je
22. 12. 2000.

18., 19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 73950 Ob-41276
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca – dobavitelja brez omejitev, sukcesiv-
ne dobave za obdobje dveh let, z izbiro
dveh najugodnejših ponudnikov.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– tehnična specifika opreme,
– cene, glede na ponudbeno konfigura-

cijo opreme,
– rok dobave od datuma naročila,
– jamstva – garancije, servisiranje,
– plačilni roki,
– število in strokovna usposobljenost za-

poslenih,
– celovitost ponudbe,
– reference (predvsem v državnih orga-

nih in javnih zavodih).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Jerovšek Computers, d.o.o., Brezni-

kova 17, 1230 Domžale,
b) Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška strojna opre-
ma, računalniška programska oprema.

7. Pogodbena vrednost:
a) 27,473.085,99 SIT,
b) 27,444.933,31 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 36,430.467,70 SIT, 27,394.246,25
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38128.

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 8124/3615/2000 Ob-41297
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena cena (80%),
pozitivne reference proizvajalca za izdelavo
kablov, tip NYCY, potrjene od naročnikov iz
elektrogospodarstva Slovenije (6%), pozitiv-
ne reference ponudnika za dobavo kablov,
tip NYCY, potrjene od naročnikov iz elek-
trogospodarstva Slovenije (5%), pozitivne
reference proizvajalca za izdelavo kablov,
potrjene od naročnikov izven elektrogospo-
darstva Slovenije (4%), plačilni pogoji (5%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača, RTP Beričevo, RTP Kleče,
RTP Gorica, RTP Podlog, RTP Cirkovce.

(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potre-
bo dobaviti: dobava krmilno-signalnih,
merilnih in napajalnih kablov, tipa NYCY.

7. Pogodbena vrednost: 33,105.205
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 27,819.500
SIT.

9. Število prejetih ponudb 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,413.908 SIT, 33,105.205 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

14.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-41298
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Šempas, Šempas 76c, 5261 Šempas.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Skupina - meso: EDIP-GRO

d.o.o., Ozeljan 32 d, 5261 Šempas,
2. Skupina - mesni izdelki: Peloz

d.d., Nova Gorica, Loke 1, 5000 Nova Go-
rica,

3. Skupina - piščančje meso: MIP
d.d., Nova Gorica, Panovška 1, 5000 Nova
Gorica,

5. Skupina - mleko in mlečni izdel-
ki: Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vinar-
ska c. 5, 5271 Vipava,

6. Skupina - siri: Mlekarna Celeia,
Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,

7. Skupina - kruh: Pekarna Brumat
d.o.o., Vodovodna pot 13, Kromberk, 5000
Nova Gorica,

8. Skupina - pecivo: Pecivo d.d.,
Nova Gorica, Rejčeva 26, 5000 Nova Go-
rica,

9. Skupina - piškoti: Pecivo d.d.,
Nova Gorica, Rejčeva 26, 5000 Nova Go-
rica,

10. Skupina - sveža in suha zele-
njava in sadje: Agrogorica d.d., Vrtojben-
ska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,

11. Skupina - jajca: SA.VO. Vogrsko
d.o.o., Vogrsko 170 a, 5293 Volčja Draga,

13. Skupina - mlevski izdelki: Mli-
notest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdov-
ščina,

14. Skupina - testenine: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

15. Skupina - konzervirano sadje,
zelenjava, ribe: Mercator-Gorica d.d.,
Nova Gorica, Gregorčičeva 19, Nova Go-
rica,

16. Skupina - sadni sokovi: Fructal,
Živilska industrija d.d., Tovarniška 7, Ajdov-
ščina,

17. Skupina - sirupi: Gusto, Avgust
Gregorčič s.p., DE Presad Gabrovka, Ga-
brovka 7, 1274 Gabrovka,

18. Skupina - čaji: Droga d.d., Obala
27, 6320 Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
pas, Šempas 76c, 5261 Šempas.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v toč-
ki 10 kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. Skupina - meso: 3,469.500 SIT,

3,469.500 SIT,
2. Skupina - mesni izdelki:

2,595.729,60 SIT, 1,924.200 SIT,
3. Skupina - piščančje meso:

987.750 SIT, 866.700 SIT,
5. Skupina - mleko in mlečni izdelki:

2,195.430,84 SIT, 1,840.455 SIT,
6. Skupina - siri: 590.123,52 SIT,

502.873,20 SIT,
7. Skupina - kruh: 2,569.860 SIT,

895.644 SIT,
8. Skupina - pecivo: 4,376.268 SIT,

2,407.177 SIT,
9. Skupina - piškoti: 172.510,56

SIT, 148.500 SIT,
10. Skupina - sveža in suha zelenjava

in sadje: 1,801.386 SIT, 1,196.090 SIT,
11. Skupina - jajca: 214.650 SIT,

185.457,60 SIT,
13. Skupina - mlevski izdelki:

143.312,40 SIT, 130.400,82 SIT,
14. Skupina - testenine: 406.902,60

SIT, 350.241,84 SIT,
15. Skupina - konzervirano sadje, ze-

lenjava, ribe: 700.696,08 SIT, 665.658 SIT,
16. Skupina - sadni sokovi:

438.796,80 SIT, 401.824,80 SIT,
17. Skupina - sirupi: 646.387,20

SIT, 265.705,20 SIT,

18. Skupina - čaji: 173.070 SIT,
159.286,50 SIT.

11. Razpis ni uspel:
– za 4. skupino - zmrznjene ribe,
– za 12. skupino - zmrznjena zelenjava

in sadje,
– za 19. skupino - ostalo prehrambeno

blago.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 101 pod
Ob-38192, z dne, 6. 11. 2000.

Osnovna šola Šempas

Št. 8-448 Ob-41312
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih. Ponu-
dnik ima najnižjo ceno, ima največ dobavi-
teljev, ponuja visoko kakovost, ima največjo
zalogo materialov, ima največ strank, ustvar-
ja največji tržni delež, dobavo opravlja v naj-
krajšem času in opravlja kompletno storitev.
Za naročnika je najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava elektromateriala,
kar obsega razne žarnice, razne kable, vtič-
nice, vtikače, kontaktorje, svetilke in drugo.
Predvidena je 4-letna pogodba.

7. Pogodbena vrednost: okvirno
12,000.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,159.467 SIT in 11,500.133 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, št.
8-371, Ob-37818.

Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 8-448 Ob-41316
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrana

ponudba najboljše izpolnjuje podane zahte-
ve naročnika, predani so vsi dokumenti in
ustrezajo zahtevam. Ponujena je kompletna
storitev v specificiranem obsegu. Ponudnik
ima veliko zalogo materiala in ustvarja naj-
večji tržni delež. Reference so primerne in
kažejo, da bodo storitve zadovoljile vse na-
ročnikove potrebe. Cena je najnižja. V po-
stopku ocenjevanja po podanih merilih je
ponudba zbrala največje število točk. Za na-
ročnika je najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS d.d., Mali trg 6, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: naročnik.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material za po-
trebe naročnika za čas enega leta.

7. Pogodbena vrednost: okvirno
10,000.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,715.215 SIT in 6,853.614 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Ur. l. RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38150.

Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 550/2000 Ob-41317
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo in usposabljanje dr. Marjana Borštnar-
ja, Dornava 128, 2252 Dornava.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje – ekstra lahko,
450.000 l.

7. Pogodbena vrednost: 44,145.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,820.000 SIT, 44,145.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38013.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marjana Borštnarja, Dornava

Ob-41319
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, Ravne
na Koroškem.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana je bila ponudba ponudni-
ka, ki najbolj ustreza zahtevanim razpisnim
pogojem in tehničnim zahtevam naročnika,
hkrati pa je ponudnik prejel na podlagi meril
za dodelitev naročila največ možnih točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Ma-
ribor, Ptujska c. 132.

6. (a) Kraj dobave: Komunalno podjetje
Log, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kombinirano tovorno vozilo
s cisterno za črpanje fekalij in prebija-
nje zamašenih kanalov.

7. Pogodbena vrednost: 32,733.996
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,823.196 SIT, 31,383.892,66 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Komunalno podjetje Log, d.o.o.

Ob-41321
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok dobave,
plačilni pogoji in fiksnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje GTI, trgovina, inže-
niring, d.o.o., Partizanska 12, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 2 stroja za izdelavo prog v
rudniku premoga RTH, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 176,280.000
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 176,280.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: od šti-
rih prejetih ponudb je bila ena neveljavna,
ena pa nepopolna. Dva preostala ponudni-
ka ponujata zahtevano opremo za enako
ceno. Ponudnik, kateremu je naročilo do-
deljeno, je izbran na podlagi ugodnejših pla-
čilnih pogojev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38397.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 493/2000 Ob-41320
1. Naročnik, poštni naslov: Otroški vrtec

Metlika, Župančičeva ul. 1, Metlika, tel.
07/369-12-80, faks 07/369-12-87.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Javno naročilo ni bilo dodelje-
no za skupino živil: VII. skupina (perutnina)
in X. skupino (ostalo prehrambeno blago),
zaradi prispele le ene ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 8, No-
vo mesto (I. skupino in IX. skupino – samo
žita in mlevske izdelke),

– Manja, d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika
(I. skupino – posebni slaščičarski izdelek),

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana (II. skupino),

– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ul. 10,
Novo mesto (III. skupina – samo sveže sa-
dje, VI. skupino in VIII. skupino),

– Prodaja sadja in zelenjave “Domači vrt”
Danilo Pavlovič, s.p., Križevska vas 42, Me-
tlika (III. skupina – samo sveža zelenjava),

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto (IV. skupino),

– KZ Metlika, z.o.o., Cesta XV. brigade
2, Metlika (V. skupino),

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica (IX. skupino – samo testeni-
ne).

6. (a) Kraj dobave: Otroški vrtec Metli-
ka, Župančičeva ul. 1, 8330 Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: 1,182.170 SIT, 502.524

SIT,
– II. skupina: 1,746.216,74 SIT,

1,494.806,40 SIT,
– III. skupina: 1,358.240 SIT,

1,275.980 SIT,
– IV. skupina: 561.160 SIT,

386.824,01 SIT,
– V. skupina: 4,273.502,30 SIT,

3,208.424,04 SIT,
– VI. skupina: 236.960 SIT,

146.583,70 SIT,
– VIII. skupina: 236.158,68 SIT,

214.200 SIT,
– IX. skupina: 253.824,10 SIT,

249.184 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-38390.

Otroški vrtec Metlika

Št. 799-03-75/00-6640 Ob-41322
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, 6000 Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena celote obrokov upošteva-
joč ceno prevoza.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo se odda naju-
godnejšemu ponudniku: Dijaški dom Nova
Gorica, Streliška 7, 5000 Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: ZPKZ Koper, Odde-
lek Nova Gorica, Pod vinogradi 2, 5000
Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vsak dan obroki pripravlje-
ne hrane (zajtrk, malica, kosilo, večerja)
za potrebe zaprtih oseb.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena letna
vrednost naročila znaša 12,500.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupaj vsi obroki + 3 dostave delavniki:
4.086,46 SIT, 2.920,20 SIT; skupaj vsi
obroki + 2 dostavi nedelavniki: 3.458,10
SIT, 3.045,80 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38055.

Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
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Št. 38 Ob-41326
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku zbiranja in analize
ponudb je bilo ugotovljeno, da je za avto-
matski pralni stroj prispela samo ena veljav-
na in popolna ponudba, zato se postopek
zaključi brez naročila.

5.
6. (a) Kraj dobave: Rakičan pri Murski

Soboti, Ul. dr. Vrbnjaka 6.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: avtomatski pralni stroj ka-
pacitete 130 kg ali 140 kg ali 150 kg
suhega perila na polnitev.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38571.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 220-0003/00 Ob-41324
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja po merilih iz razpisne dokumen-
tacije št. 220-0003/00 z dne 5. 10. 2000
zbral največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Syseca S.A., 66-68, ave-
nue Pierre Brossolette, 92 247 Malakoff
Cedex, France.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: strojna in programska opre-
ma za zrakoplovne stacionarne teleko-
munikacije – AMHS.

7. Pogodbena vrednost: 552.755 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 149,265.270 SIT (=712.795,39 EUR);
552.755 EUR.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36927
in Ob-36928.

Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za zračno plovbo

Ob-41325
1. Republic of Slovenia, Ministry of

Transport and Communications, Civil
Aviation Authority of RS, Kotnikova 19a,
SI-Ljubljana, Slovenia.

2. Method of selection of the most
favourable bidder (3rd Article of the Public
Procurement Law): public invitation of
tenders for the selection of supplier without
restrictions.

3. Date of a decision about the selection:
18 December 2000.

4. Criteria used in assessing bids and in
selecting the most favourable bid; in cases
the selection is not made, the employer
states the reasons for such decision: Based
on the assessment of bids according to the
criteria published in the Tender
documentation No. 220-0003/00, dated
05th October 2000, the bidder has
collected the largest number of points.

5. Name and address of the most
favourable bidder: Syseca S.A., 66-68,
avenue Pierre Brossolette, 92 247 Malakoff
Cedex, France.

6. (a) Place of delivery: Ljubljana.
(b) Types and quantities of goods to be

supplied: Hardware and Software for
Aeronautical Message Handling System
(AMHS).

7. Contract value: 552.755,00 EUR.
8.
9. Number of the arrived bids: 3.
10. Value of the highest and the lowest

bid: 149.265.270,00 SIT (=712.795,39
EUR); 552.755,00 EUR.

11., 12.
12. Date and number of notification of

public invitation in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia: 13th October 2000,
Official Gazette of the Republic of Slovenia
No. 94, Ob-36927 and Ob-36928.

Ministry of Transport
and Communications

Civil Aviation Authority of RS

Št. 8123/3706/2000 Ob-41360
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 01/474-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana ponudnika sta imela po
posameznih tehnično zaključenih celotah
najvišje točke kot rezultat naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena 80%,
– plačilni pogoji 3%,
– servisna mreža 8%,
– servisne storitve ponujenih znamk ose-

bnih vozil 5%,
– rok dobave 4%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Avtoimpex, Celovška 150, Ljubljana,
– Porsche Slovenija, Bravničarejva 5,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava 14 osebnih vozil ter
enega kombiniranega vozila.

7. Pogodbena vrednost:
– Avtoimpex, Celovška 150, Ljubljana –

48,868.206,66 SIT,
– Porsche Slovenija, Bravničarejva 5,

Ljubljana – 7,600.724 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe

(za vsako zaključeno celoto po 2).
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za 14 osebnih vozil 48,868.206,66

SIT, 48,868.206,66 SIT,

– za 1 kombinirano vozilo 8,445.250
SIT, 7,600.724 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Elektro - Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 014239 Ob-41361
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih – cena, reference, rok doba-
ve, ocena dosedanjega sodelovanja, boni-
teta podjetja...

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana - Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava elektromateriala.

7. Pogodbena vrednost: 13,132.719
SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,110.551,88 SIT, 13,132.719 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o.

Ob-41362
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 80%,
– reference 10%,
– rok plačila 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Enerkon, d.o.o., Volčji po-
tok 24 d, 1235 Radomlje.

6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: merilniki toplote in tople
vode (440+330) kom.

7. Pogodbena vrednost: 29,861.476 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,100.390 SIT, 29,861.476 SIT.
11., 12., 13.

Komunala Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Su 36-01/2000-51 Ob-41363
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče v Murski Soboti, Slomškova 21, Mur-
ska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, Dejavnost
trgovine, Šmartinska 152, Hala XII, 1538
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Murski Soboti,

Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Murski Soboti,

Slomškova 21, Murska Sobota,
– Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Ke-

renčičeva 3, Gornja Radgona,
– Okrajno sodišče v Lendavi, Partizan-

ska 7, Lendava,
– Okrajno sodišče v Ljutomeru, Prešer-

nova 18, Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava pisarniškega in ra-
čunalniškega potrošnega materiala.

7. Pogodbena vrednost: 9,886.415,59
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,913.824,69 SIT, 9,886.415,59 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38020.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Ob-41371
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

3. Datum izbire: 11. december 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena 0–10 točk, kvaliteta 0–5
točk, izvor porekla blaga 0–5 točk, referen-
ce 0–5 točk, lastna proizvodnja 0–5 točk,
dobavni rok 0–4 točke, interventna naročila
0–4 točke, druge ugodnosti 0–4 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe:

– Mesarija in predelava mesa Babič
Stevo s.p., V zavoju 32 c, 2000 Maribor,

– Koloniale veletrgovina d.d., Tržaška
cesta 39, 2000 Maribor;

2. skupina: sokovi:
– Gusto, Avgust Gregorčič s.p., DE

Presad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,
– Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozni-

ška cesta 8, 2250 Ptuj.
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče.
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, 1113 Ljubljana (PO Maribor),
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
4. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki:
– PPS – Ptujske pekarne in slaščičar-

ne d.d. Ptuj, Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj,

– Kruh – pecivo, proizvodnja, trgovi-
na in storitev d.d., Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor;

5. skupina: sadje in zelenjava:
– Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozni-

ška cesta 8, 2250 Ptuj,
– Ictas d.o.o., Grintovška 16, 1000

Ljubljana;
6. skupina: ostalo prehrambeno

blago:
– Mercator SVS d.d. Ptuj, Rogozni-

ška cesta 8, 2250 Ptuj,
– Koloniale veletrgovina d.d., Tržaška

cesta 39, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Maksa

Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov po naslednjih skupinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe,

2. skupina: sokovi,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski in sla-

ščičarski izdelki,
5. skupina: sadje in zelenjava,
6. skupina: ostalo prehrambeno

blago,
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-

dnost bo določena s konkretnimi naročili,
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ri-

be: 918.350,00 SIT, 830.295,00 SIT,
2. skupina: sokovi: 322.128,90 SIT,

181.517,50 SIT (delno),
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:

2,076.186,00 SIT, 1,414.145,20 SIT,
4. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki: 1,389.176,00 SIT,
782.854,10 SIT (delno),

5. skupina: sadje in zelenjava:
676.718,62 SIT, 28.224,00 SIT (delno),

6. skupina: ostalo prehrambeno
blago: 572.835,50 SIT, 24.019,82 SIT
(delno).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v po-
stopku odpiranja sta bili dve ponudbi izloče-
ni kot neveljavni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 101, z dne 6. november 2000,
Ob-38276.

Osnovna šola Maksa Durjave,
Maribor

Št. 023-64-00 Ob-41372
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

3. Datum izbire: 7. december 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 0–10 točk, kvaliteta 0–5
točk, izvor porekla blaga 0–5 točk, referen-
ce 0–5 točk, lastna proizvodnja 0–5 točk,
dobavni rok 0–4 točke, interventna naročila
0–4 točke, druge ugodnosti 0–4 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina: živila:
1.1 skupina: meso, mesni izdelki in

ribe:
– Zaplata d.o.o., Šiška 29, 4205

Preddvor,
– Sipic d.o.o., Koprska ulica 94,

1000 Ljubljana,
– Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,

4290 Tržič;
1.2 skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, 1113 Ljubljana;
1.3 skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Žito Gorenjka d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce,
– Peks d.d. Škofja Loka, Kidričeva

cesta 53, 4220 Škofja Loka,
– Don Don d.o.o. Metlika, PO Straži-

šče, Laze 16, 4000 Kranj;
1.4 skupina: slaščičarski izdelki:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks d.d. Škofja Loka, Kidričeva

cesta 53, 4220 Škofja Loka,
– Don Don d.o.o. Metlika, PO Straži-

šče, Laze 16, 4000 Kranj;
1.5 skupina: sadje in zelenjava:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
1.6 skupina: konzervirana živila:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
– Droga d.d. Portorož, Obala 27,

6320 Portorož;
1.7 skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica;
1.8 skupina: testenine:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks d.d. Škofja Loka, Kidričeva

cesta 53, 4220 Škofja Loka;
1.9 skupina: sokovi
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina,
– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana Črnuče;
1.10 skupina: ostalo prehrambeno

blago:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
2. skupina: pisarniški material: -
3. skupina: čistila: -

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205
Preddvor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih artik-
lov po naslednjih skupinah:

1.1 skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
1.2 skupina: mleko in mlečni izdelki,
1.3 skupina: kruh in pekovski izdelki,
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1.4 skupina: slaščičarski izdelki,
1.5 skupina: sadje in zelenjava,
1.6 skupina: konzervirana živila,
1.7 skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
1.8 skupina: testenine,
1.9 skupina: sokovi,
1.10 skupina: ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-

dnost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.1 skupina: meso, mesni izdelki in ribe:

3,969.283,20 SIT, 83.160,00 SIT (delno),
1.2 skupina: mleko in mlečni izdelki:

2,603.085,42 SIT, 620.787,22 SIT
(delno),

1.3 skupina: kruh in pekovski izdelki:
4,264.670,00 SIT, 1,588.862,71 SIT
(delno),

1.4 skupina: slaščičarski izdelki:
1,708.391,52 SIT, 613.684,52 SIT
(delno),

1.5 skupina: sadje in zelenjava:
2,713.892,60 SIT, 174.968,84 SIT
(delno),

1.6 skupina: konzervirana živila:
1,401.332,43 SIT, 76.521,76 SIT (delno),

1.7 skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
799.372,80 SIT, 296.434,76 SIT (delno),

1.8 skupina: testenine: 468.535,08 SIT,
199.108,18 SIT,

1.9 skupina: sokovi: 1,536.246 SIT,
832.405,76 SIT (delno),

1.10 skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: 2,213.738,70 SIT, 97.962,36 SIT
(delno).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: za 2.
skupino: pisarniški material in 3. skupino:
čistila, razpis ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 97 z dne 20. oktober 2000,
Ob-37465.

14.
Osnovna šola Matije Valjavca,

Preddvor

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

Ob-41277
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica,
faks 04/531-46-84.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, rokovna izved-
ba, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grad, obrtno gradbeno po-
djetje, d.d., Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja napajalne-
ga vodovoda kot dela komunalne opre-
me zazidalnega območja U-LA-3 na
Lancovem.

7. Pogodbena vrednost:
15,342.792,43 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,345.290,98 SIT, 15,342.792,43
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38028.

Občina Radovljica

Ob-41310
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Velenje d.o.o., Koroška 37 b,
3320 Velenje, št. telefaksa 03/896-11-27,
št. tel. 03/896-11-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. december 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VEKO z.o.o., Stari trg 36,
3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Črpališče Škale – Ribiška koča.

7. Pogodbena vrednost:
19,697.820,10 SIT vključno z 19% DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: šest ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,074.592,70 SIT vključno z 19%
DDV, 19,697.820,10 SIT vključno z 19%
DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. št. 110-111 z dne 1. 12. 2000,
Ob-39669.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 40/00-1 Ob-41315
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): 43. člen ZJN.
3. Datum izbire: 14. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 70%,
– garancija na izvedena dela: 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Kovinoplastika Lož, d.d.,
PE-GE Nova vas, Cesta 19. oktobra 57,
Stari trg pri Ložu.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in zamenjava
oken na upravni zgradbi Trg MDB 7 v
Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 7,940.845 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,293.769,10 SIT, 7,767.266,90 SIT.
11., 12., 13.

Mestna občina Ljubljana

Št. 16/00 Ob-41318
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna

občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 70%,
– reference: 30%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: EE engineering, d.o.o., Že-
lezna cesta 16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova upravnega
objekta na Resljevi 18 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
73,653.756,61 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,448.885,11 SIT, 72,782.188,45
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000.

Mestna občina Ljubljana

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. 00303-3/99 Ob-41309
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bled,

Cesta Svobode 13, Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: URBI, d.o.o., Trnovski pri-
stan 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-
storsko ureditveni pogoji za območje
planske celote Bled.

7. Pogodbena vrednost: 6,426.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,426.000 SIT, 6,188.000 SIT.
11.
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12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.

Občina Bled

Ob-41311
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrar-

na Brestanica, d.o.o., CPB 18, Brestanica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji (cena, bonitete in re-
ference).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža nove klimatske naprave v
komandni sobi TE Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 6,932.042 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,086.465 SIT, 5,750.542 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 1447 Ob-41308
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Ži-

rovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas, tel.
04/51-59-300, faks 04/51-59-399.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom brez
omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnika sta dvignila ceno raz-
pisane storitve za isti obseg del za več kot
30% in podražitve nista utemeljila v primer-
javi s cenami iz prejšnjih let.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-

nje nadzora radioaktivnosti v okolju Ru-
dnika Žirovski vrh med izvajanjem pro-
grama trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,263.000 SIT, 17,399.150 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 102 z dne 10. 11.
2000, Ob-38573.

Rudnik Žirovski vrh
Javno podjetje, p.o.

Ob-41357
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Anice

Černejeve, Kajuhova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kakovost (pridobljeni certifikati kako-

vosti, tehnologija čiščenja, plan dela in
spremljanje izvajanja planiranega dela, mi-
krobiološki nadzor, dokazilo o netoksično-
sti, ekološki sprejemljivosti čistil, razkužil,

delovnih pripomočkov in priprav, izobrazbe-
na struktura),

– cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o.,
Kopitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 9,782.692,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,782.692,80 SIT, 7,975.849,34 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000, Ob-38143.

Vrtec Anice Černejeve, Celje

Št. 674/2000 Ob-41358
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji cena,
rok izvedbe, reference, druge ugodnosti,
vključitev lokalnih podizvajalcev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT-PIN, d.o.o., Gimnazij-
ska cesta 16, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda za zaselke pod Partizan-
skim vrhom – II. gradbena etapa.

7. Pogodbena vrednost:
67,395.916,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

112,735.706,54 SIT, 67,395.916,10 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 84 z dne 22. 9.
2000, Ob-35461.

Občina Trbovlje

Št. 8-448 Ob-41313
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrana

ponudba najboljše izpolnjuje podane zahte-
ve naročnika, predani so vsi dokumenti in
ustrezajo zahtevam. Ponujena je kompletna
storitev v specificiranem obsegu. Referen-
ce kažejo, da ponudnik zanesljivo in dobro
opravi posel. Cena je primerna glede na
kakovost in obseg del. Po vnaprej objavlje-
nih in upoštevanih merilih je ponudba zbrala
največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Arba plus d.o.o., Pot v smre-
čje 3, 1231 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: elek-
troinstalacijska dela. Predvidena je 4 let-
na pogodba.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost je 6 milijonov SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,180.885 SIT in 5,693.775 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 101 z dne
6.11. 2000, Ob-38149.

Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 8-448 Ob-41314
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev

dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponu-

dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrana

ponudba najboljše izpolnjuje podane zahte-
ve naročnika, predani so vsi dokumenti in
ustrezajo zahtevam. Ponujena je kompletna
storitev v specificiranem obsegu. Referen-
ce kažejo, da ponudnik zanesljivo in dobro
opravil posel in se ukvarja natanko s podro-
čjem dela, ki ga naročnik potrebuje. Cena
je najnižja. V postopku ocenjevanja po vna-
prej podanih, objavljenih in upoštevanih me-
rilih je ponudba zbrala največje število točk.
Za naročnika je najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mehle Uroš s.p., Ponova
vas 6a, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: klju-
čavničarska dela. Predvidena je 4 letna
pogodba.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost je 6 milijonov SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,951.804 SIT in 5,351.787 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 101 z dne
6.11. 2000, Ob-38148.

Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 407-0113/2000 Ob-41389
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljublja-
na, Župančičeva ul. 6, 1000 Ljubljana, tel.
061-212-838, faks 061/13-12-327, Univer-
za v Mariboru, Krekova ul. 2, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); najugodnejši ponudnik po meri-
lih iz razpisne dokumentacije - reference in
usposobljenost ponudnika 60%, ponujena
cena 40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proplus d.o.o. Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tehnič-
no svetovanje - inženiring in strokovni
nadzor na investiciji adaptacija in prizi-
dek k Visoki zdravstveni šoli v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 7,975.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,900.000 SIT, 7,700.000 SIT.
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11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1000/2000 Ob-41415
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Belin – IPP, d.o.o., Ratan-
ska vas 16, Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pranje
perila v letu 2001, 50.000 kg perila.

7. Pogodbena vrednost: 7,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,925.000 SIT, 7,700.000 SIT.
11., 12.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

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

Ob-41323
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: naročilo se je od-
dalo brez predhodne objave javnega razpisa
po sedmem odstavku 1. točke 55. člena v
skladu s potrebami v okviru programa posto-
pnega zapiranja RTH – 1. faza (2000–2004).

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponujena cena, rok dobave, rok
plačila in zagotavljanje rezervnih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje GTI, trgovina, inže-
niring, d.o.o., Partizanska 12, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: oprema za zasipavanje jam-
skih objektov.

7. Pogodbena vrednost: 99,962.622
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 105,218.960 SIT brez DDV,
99,962.622 SIT brez DDV.

11.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 3283 Ob-41359
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo jav-
nega naročila, ki je bila imenovana s
sklepom ob pričetku oddaje javnega naro-
čila št. NAB.UV/VV-43 z dne 16. 10. 2000
je na podlagi dokumentacije prejete od te-
hnične službe ugotovila, da obstaja samo
en proizvajalec takšnih rezervnih delov za
tesnilne pokrove primarnega sistema
(RCPCSGN01702).

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Scientech Nes Inc., 44,
Shelter Rock Road, Danbury, CT 06810,
USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slo-
venija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: rezervni deli za te-
snilne pokrove primarnega sistema
(RCPCSGN01/02).

7. Pogodbena vrednost: 10,144.755
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Št. 740-011/00-002 Ob-41446
Na podlagi 4. in 5. odstavka 39. člena

zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št.
35/97), Ministrstvo za promet in zveze –
Uprava Republike Slovenije za telekomuni-
kacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. Prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednji
oddajni točki:

A) BOČ (za pokrivanje območja med
Podčetrtkom, Šentjurjem pri Celju, Poljča-
nami, Makolami in Rogatcem).

1.2. Prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Idrija 1 (za pokrivanje območja ob re-
ki Idrijci med Mokraško vasjo in Brusovša-
mi),

B) Ilirska Bistrica 2 (za pokrivanje obmo-
čja med Čeljem in Ilirsko Bistrico),

C) Ravne 1 (za pokrivanje območja Rav-
ne na Koroškem),

D) Svetina radijsko dovoljenje za sou-
porabo (čas oddajanja od 18. do 22. ure)
z veljavnostjo radijskega dovoljenja do
5. 7. 2006 (za pokrivanje območja Celja z
okolico).

E) Šmarjetna gora (za pokrivanje obmo-
čja Kranja z okolico),

F) Velenje 2 (za pokrivanje območja Ve-
lenja).

2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko kandidati dvignejo v spre-
jemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije na naslovu Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, tel. 473-49-00 vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav: prijave morajo
biti oddane najkasneje zadnji dan razpi-
snega roka, osebno v sprejemni pisarni do
12. ure ali priporočeno po pošti, na na-
slov: Ministrstvo za promet in zveze - Upra-
va Republike Slovenije za telekomunikaci-
je, Kotnikova 19/A, Ljubljana, v nadalje
tukajšnja uprava, v ovojnici z oznako “Prija-
va na javni razpis za dodelitev prostega
radiodifuznega kanala”.

5. Vse popolne vloge, prispele v roku,
določenem v tem razpisu, bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezen predlog. Na podlagi predloga
Sveta za radiodifuzijo, bo tukajšnja uprava v
30 dneh po prejemu predloga izdala ustrez-
no radijsko dovoljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-41391
Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj objavlja

razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev
programa PHARE in vabi k sodelovanju

pri razpisu predlogov manjših
projektov na območju meje z Avstrijo

Navodila ponudnikom za sodelovanje pri
razpisu

Primernost projektov: za razpis so pri-
merni projekti, ki bodo potekali na območju
meje med Slovenijo in Avstrijo in bodo spod-
bujali razvoj regije, ter sodelovanje lokalne-
ga prebivalstva območja na obmejnem ob-
močju Slovenije z Avstrijo.

Osnovni namen razpisa je prekomejno
povezovanje ljudi na lokalni ravni in podpora
razvojnim aktivnostim manjšega obsega. Pri-
merni so projekti, ki ustrezajo enemu od
naslednjih ciljnih področij:

1. Okolje in naravni viri,
2. Gospodarski razvoj in turizem,
3. Človeški viri in kulturna dediščina,
4. Tehnična pomoč.
Možnost za financiranje iz programa Pha-

re bodo imeli projekti, ki bodo izpolnjevali
naslednje razpisne pogoje:



Stran 11242 / Št. 120-124 / 29. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– višina finančne podpore se giblje med
5.000 in 50.000 EUR za posamezni pro-
jekt,

– zagotovljeno lokalno sofinanciranje v
višini vsaj 20% skupne vrednosti projekta,

– predlagajo jih neprofitne ali nevladne
lokalne organizacije,

– priložen povzetek projekta v nemškem
in angleškem prevodu,

– vloga mora vsebovati: program aktiv-
nosti, časovni potek projekta, finančni načrt
projekta, predstavitev sodelujočih v projek-
tu, dokazilo o sodelovanju vsaj enega tuje-
ga partnerja,

– projekti morajo biti dokončani naj-
kasneje v osmih mesecih po podpisu po-
godbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki bodo pomagali pri izboljšanju
sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Šta-
jersko Koroško.

Predloge projektov za sofinanciranje
pošljite po pošti ali jih dostavite osebno.
Predlogi projektov morajo biti sestavljeni v
obliki in v skladu s pogoji, opisanimi v Navo-
dilih ponudnikom za sodelovanje na razpi-
su, ki jih dobite na tajništvu Sklada za male
projekte (Prleška razvojna agencija). Izvirnik
in pet kopij predloga projekta v slovenščini,
ter povzetek projekta v nemščini in angle-
ščini pošljite na naslov: Prleška razvojna
agencija, Prešernova 7, Ljutomer. Na ku-
verto pripišite: Ne odpiraj – SMP.

Prijave na razpis morajo prispeti na taj-
ništvo sklada do 29. 1. 2001 do 12. ure.
Prijave bodo odprte naslednji dan na jav-
nem odpiranju v Ljutomeru ob 10. uri.

Vse dodatne informacije o pogojih so-
delovanja in o pripravi predlogov projektov
za razpis, ter Navodila ponudnikom za sode-
lovanje pri razpisu dobite v tajništvu Sklada
za male projekte, v Prleški razvojni agenciji,
Prešernova 7, Ljutomer, tel.
02/584-13-25, ali po elektronski pošti:
pra@siol.net (Goran Šoster).

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ob-41251
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), v zvezi z 2a. točko 2. člena za-
kona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00) ter 117. in 118. člena pravil in po-
stopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavljata Geodetska uprava Re-
publike Slovenije (Ministrstvo za okolje in
prostor) in Vrhovno sodišče Republike Slo-
venije

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za nakup

računalniške opreme
Nakup opreme financira Evropska sku-

pnost iz sredstev Phare, v okviru Nacional-
nega programa za Slovenijo 1999, projekt
št. SL-9905.02, “Modernisation of Real
Estate Records Management”.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evro-

pi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh dr-
žav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava računalniške

opreme v 3 sklopih:
– v sklopu 1 za Geodetsko upravo Re-

publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana, ki je namenjena posodobitvi raču-
nalniške opreme Zemljiškega katastra,

– v sklopih 2 in 3 za Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9,
Ljubljana, ki je namenjena informatizirani
Zemljiški knjigi.

Nabava in instalacija opreme obsega:
Sklop 1 : računalniška oprema za Geo-

detsko upravo Republike Slovenije: PC ra-
čunalniki, delovne postaje, strežniki, tiskal-
niki;

Sklop 2: računalniška oprema za Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije: PC raču-
nalniki in tiskalniki;

Sklop 3 : računalniška oprema za Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije: razvojni
strežnik, razvojna delovna postaja in pro-
dukcijska strežnika.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali za posamezne sklope. Ponudbe za
nepopoln sklop ne bodo upoštevane. Po-
nudba mora popolnoma ustrezati opisu v
tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisni doku-
mentaciji.

Opremo za vse sklope je potrebno do-
baviti v roku 60 dni po podpisu pogodbe na
različne lokacije po Sloveniji, kot je določe-
no v razpisni dokumentaciji.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe: dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje Priročnik za decentralizirani
implementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada Pha-
re – skupaj z osnutkom pogodbe so prilo-
ženi le v informacijo).

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:

– Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks +386 1 478 48 34, tel.
+386 1 478 49 07, kontaktna oseba: Nata-
ša Marzidovšek;

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko, Tavčarjeva ulica 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks + 386 1
434 1171, tel. + 386 1 434 1150, kontak-
tna oseba: Maša Blaznik;

– Delegacija Evropske komisije v RS,
Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. + 386 1 425 1303, fax: + 386 1 425
2085;

in v informacijskih pisarnah Evropske ko-
misije v vseh 15 državah EU.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti priporočeno na zgoraj omenjene na-
slove najkasneje 4 tedne od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu RS.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativ-

ni sestanek dne 19. januarja 2001 ob 12.
uri, po lokalnem času na naslovu: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije (sejna so-
ba), Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slo-
venija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 12. februarja 2001
do 13. ure po lokalnem času, na naslov:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavna pisarna P07 (z oznako Phare), Zem-
ljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 1 for the supply of
computer equipment for the project Moder-
nisation of Real Estate Records Manage-
ment, SL9905.02” – “Not to be opened
before the tender opening session” in “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”
– “Lot No...”.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 12. fe-
bruarja 2001 ob 14. uri po lokalnem času,
na Geodetski upravi Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Sloveni-
ja. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika s pisnim pooblasti-
lom.
Geodetska uprava Republike Slovenije

(Ministrstvo za okolje in prostor)
in

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ob-41247
Občina Gornji Grad na podlagi 10. čle-

na zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa za leto 2001
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva s sedežem v Občini Gornji Grad, ki
so vključena v Športno zvezo Gornji Grad.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) program za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne
vadbe,

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpolnjevanja strokovnih ka-

drov,
f) investicije in vzdrževanje športnih ob-

jektov.
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3. Predlagatelji programov morajo po-
sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja (lastna
sredstva, sredstva sponzorjev in predvide-
no sofinanciranje ŠZ).

5. Rok za prijavo na razpis je 14 dni po
tej objavi.

6. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342
Gornji Grad.

7. Podrobnejše informacije so na voljo
na telefon 03/839-41-40 – Zakrajšek
Zvonka.

8. Izbrani izvajalci športnih programov
bodo po sprejemu proračuna Občine Gor-
nji Grad za leto 2001 pismeno obveščeni
glede odobrenih sredstev.

Občina Gornji Grad

Št. 64-00-001/00 Ob-41327
Občina Lovrenc na Pohorju, objavlja na

podlagi 10. člena zakona o športu (Ur. l.
RS, št. 22/98) in 5. člena pravilnika za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Lo-
vrenc na Pohorju (MUV, št. 35/99)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2001, ki jih bo

občina sofinancirala iz občinsekga
proračuna

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje naslednjih športnih progra-
mov:

a) športna vzgoja otrok in mladine,
b) selektivni šport otrok in mladine,
c) športno rekreativna dejavnost odra-

slih,
d) šolanje in izpolnjevanje strokovnih ka-

drov,
e) športne prireditve.
2. Pogoji za prijavo na razpis.
Na razpis se lahko prijavijo športna druš-

tva, njihova združenja, osnovna šola in vr-
tec, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu (v nadaljevanju izvajalci).

Pravico do sofinanciranja športnih pro-
gramov imajo izvajalci pod naslednjimi po-
goji:

– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne progra-

me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovalnih športnih ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in vadbi.

3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec prijava na javni raz-

pis za l. 2001 in izpolnjene ostale obrazce
za področja, za katera kandidira prosilec;

– opis programov, ki morajo biti finan-
čno ovrednoteni z navedenimi viri financira-
nja in plan dela za l. 2001,

– poročilo o realizaciji programov v pre-
teklem letu,

– poročilo o doseženih rezultatih v pre-
teklem letu, in

– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogo-
jev, ki so navedena v tem javnem razpisu.

4. Rok in način prijave: prijave na javni
razpis morajo izvajalci poslati s priporočeno
pošiljko (s pripisom: javni razpis – Šport
2001) ali oddati osebno na naslovu: Občina
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju, v roku 15 dni od dneva
objave javnega razpisa.

5. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene po merilih pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Lovrenc na Po-
horju.

Z izbranimi izvajalci letnih programov
športa, ki bodo predložili vse zahtevane po-
datke, bomo podpisali pogodbe o dodeljeni
višini sredstev v roku 30 dni od dneva pote-
ka razpisa.

6. Podrobne informacije in prijavne
obrazce dobite na Občini Lovrenc na Po-
horju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju,
tel. 02/675-16-01.

Občina Lovrenc na Pohorju

Ob-41470
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena pravilnika
za sofinanciranje programov športnih aktiv-
nosti v občini Šoštanj (Ur. l. Občine Šoš-
tanj, št. 1/99), Občina Šoštanj objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa za leto 2001 v
Občini Šoštanj

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– vrtci in šole,
– športna društva v Občini Šoštanj,
– športna zveza Šoštanj in Športna zve-

za Velenje,
– drugi subjekti, ki izpolnjujejo predpisa-

ne pogoje za izvajanje dejavnosti na podro-
čju športa, delujejo v javnem interesu in ne-
profitno.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis:

– da imajo sedež v Občini Šoštanj, ra-
zen Športne zveze Velenje v tistem delu
njenih aktivnosti, ko organizira medobčin-
ska tekmovanja, v katera so vključeni otroci
osnovnih šol Šoštanja,

– da so registrirani v skladu z zakonom o
društvih in sta od njihove registracije prete-
kli dve leti,

– da so člani Športne zveze Šoštanj ali
državnih panožnih zvez ali delujejo v javnem
interesu na področju športa v občini,

– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključeno odgovarjajoče število šport-
nikov,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in članarini za leto 2000,

– da dostavijo poročilo o izvedbi progra-
mov in doseženih rezultatih v letu 2000 ter
program dejavnosti v letu 2001.

III. Iz proračunskih sredstev bodo sofi-
nancirani naslednji programi:

1. Šport mladih:

– športni programi: “ Zlati sonček“,“Na-
učimo se plavati“, “Krpan“, “Ciciban plani-
nec“,

– šolska športna tekmovanja,
– programe redne vadbi, ki niso vključe-

ni v redne šolske programe.
2. Tekmovalni šport:
– šport mladih usmerjenih v kakovostni

in vrhunski šport, ki imajo značaj rednega
športnega treniranja, v dogovorjenih progra-
mih individualnih in kolektivnih športnih pa-
nogah,

– programi kakovostnega in vrhunskega
športa.

3. Tekmovalno rekreativni šport:
– programe skupin, ki redno vadijo in se

udeležujejo tekmovanj na nižjih nivojih,
– programe za izvajanje športne rekrea-

cije v športnih društvih,
– šport invalidov in upokojencev,
– rekreativna tekmovanja na ravni obči-

ne ali več občin,
– množične športno rekreativne akcije

in prireditve, namenjene športu za vse.
3. Delovanje športne zveze Šoštanj.
4. Vzdrževanje objektov, ki so name-

njeni športno rekreativnim dejavnostim.
IV. K obrazcem za prijavo, ki jih lahko

dvignete vsak delovni dan od 8. do 12. ure
v tajništvu uprave občine, je potrebno prilo-
žiti: poročilo o evidenci članstva in plačani
članarini, poročilo o izvedbi programa za l.
2000 ter program dejavnosti za l. 2001.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje
športnih programov v občini.

V. Rok za oddajo prijav s prilogami je
22. januar 2001 do 12. ure.

VI. Prijave s prilogami pošljite na naslov:
Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, s
pripisom “Javni razpis - šport 2001. Ne od-
piraj“.

VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe po opravljeni presoji komisije za
šport in po sprejemu občinskega proračuna
za leto 2001.

Občina Šoštanj

Št. 031-01/00-6750 Ob-41248
Na podlagi 3., 4. in 6. člena odloka o

gospodarskih javnih službah v občini Trnov-
ska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) in
na podlagi odloka o dimnikarski službi na
območju Občine Trnovska vas (Uradni list
RS, št. 64/00) objavlja Občina Trnovska vas

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske dejavnosti na področju

Občine Trnovska vas
1. Koncedent: Občina Trnovska vas, Tr-

novska vas 42, 2254 Trnovska vas, tel.
02/757-95-11.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe pregledovanja, nadzo-
rovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zraka z namenom var-
stva zraka, zdravstvene in protipožarne za-
ščite (v nadaljevanju dimnikarska služba).
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja
na napravah, ki so navedene v 3. členu
odloka o dimnikarski službi na področju
Občine Trnovska vas in zajema opravila
navedena v 4. členu tega odloka (Ur. l.
RS, št. 64/00).
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3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje občine Trnovska vas.

4. Koncesijska pogodba se sklepa za 5
let z možnostjo podaljšanja.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji za opravljanje de-
javnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije,

– program izvajanja koncesije,
– predlog cen storitev za katere se po-

deljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-

dobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– reference in druga dokazila o kakovo-

sti opravljanja storitev,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi

tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma ustrezna jam-
stva za to,

– 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 lokali
skupnosti.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke,
– predlog cen za opravljanje storitev,
– opcija ponudbe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– izpolnjevanje pogojev iz točke 5.,
– cena storitev,
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti koncesionarja.
8. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadaljne
obravnave.

9. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Trnovska vas,
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, s pri-
pisom “Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za dimnikarsko službo“.

10. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 19. januarja 2001 do 12. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 23. januarja 2001 ob 16.
uri, na sedežu Občine Trnovska vas.

Ponudniki bodo prejeli odločbo o izbiri
koncesionarja v 15 dneh po izdanem
sklepu župana o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Z izbranim koncesionarjem se po prav-
nomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja
sklene koncesijska pogodba.

Občina Trnovska vas

Ob-41472
Slovenska razvojna družba, d.d. Ljub-

ljana, Dunajska 160, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo deleža

družbe Zarja Trgovsko podjetje
Jesenice d.o.o., Jesenice, Titova 1
Predmet prodaje je navadni poslovni de-

lež v višini 119,707.000 SIT, kar predstav-
lja 64,9 % celotnega poslovnega deleža.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS ali v tujini.

2. Ponudba za nakup delnic mora vse-
bovati predvsem naslednje elemente:

a) Natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe;

b) Zagotovilo ponudnika za možnost ure-
sničitve poslovnega načrta;

c) Zagotovilo ponudnika za ohranitev de-
lovnih mest;

d) Poslovno in finančno bonitetno poro-
čilo o ponudniku (za domače pravne osebe:
bilanco stanja in uspeha za leto 1999,
BON-1 in BON-2);

e) ponujeno ceno;
f) način in rok plačila ter način zavarova-

nja plačila kupnine;
g) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti

krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb;

h) dokazilo o vplačani varščini.
3. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo

za resnost ponudbe na žiro račun Sloven-
ske razvojne družbe d.d., številka:
50102-627-7001, v višini 1,000.000 SIT,
s pripisom “varščina Zarja Jesenice“. Izbra-
nemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-
no, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v
roku osmih dni po končanem izboru.

4. Zainteresiranim ponudnikom bo omo-
gočen ogled družbe, pogovor z vodstvom
družbe ter dostop do potrebne dokumenta-
cije za pripravo ponudbe. Pisna pooblastila
za obisk družbe in prevzem dokumentacije
o družbi bo na zahtevo ponudnika izdala
Slovenska razvojna družba, d.d.

5. Pisne ponudbe z dokazili iz točke 2.
morajo prispeti najpozneje do 22. 1. 2001
do 12. ure na naslov Slovenske razvojne
družbe d.d., Dunajska 160, 1000 Ljublja-
na, z oznako “Javni razpis Zarja Jesenice -
ne odpiraj!“

6. Pisne ponudbe bo pregledala in oce-
nila posebna komisija, ki jo je imenovala
Slovenska razvojna družba d.d., in ponudni-
ke obvestila o izbiri ali jih povabila na dodat-
na pogajanja v 8 dneh po končanem zbira-
nju ponudb. Komisija bo ponudbe presojala
na podlagi kriterijev, ki so oblikovani smisel-
no obveznim sestavinam ponudbe. Ponuje-
na cena bo pomemben kriterij za oceno
ponudb, vendar bodo poleg cene upošte-
vani tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so
našteti v točki 2. Ponudniki bodo obveščeni
o izboru najugodnejšega ponudnika po kon-
čanem zaključku postopka, vendar najka-
sneje v roku dveh mesecev od poteka zad-
njega dne roka za prijavo.

7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, oziroma po končanih
pogajanjih skleniti pogodbo o prodaji deleža
in v dogovorjenem roku plačati kupnino.

8. Vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva plača kupec.

9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji deleža,
ki je predmet tega razpisa, z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.

10. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu družbe pri direktorici, Komlja-
nec-Sodja, tel. 04/583-31-50.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Ob-41365
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Adria, Turistično podjetje d.o.o., Ankaran,
Slovenska razvojna družba d.d. objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup 83,79% poslovnega deleža

Adria, turistično podjetje d.o.o.
1. Predmet prodaje je 83,79% poslovni

delež družbe Adria, turistično podjetje
d.o.o., Ankaran, Jadranska cesta 25, Anka-
ran, matična številka 5006040, dejavnost
campov, hotelov, restavracij, pensionov ter
ostalo.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) zavarovanje plačila: v primeru odlože-

nega plačila je obvezno zavarovanje z ga-
rancijo prvovrstne banke, vnočljive na prvi
poziv;

d) podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 1999, obraz-
ca BON 1 in BON 2);

e) zagotovila ponudnika za investicije v
družbo;

f) ohranjanje in zagotovilo novih delovnih
mest in kadrov z novimi potrebnimi znanji;

g) poslovni načrt družbe Adria, turistično
podjetje d.o.o. za obdobje petih let, ki mora
vsebovati razvojno strategijo družbe s pou-
darkom na področju investicij (v skladu z
zazidalnim načrtom oziroma urbanističnim
mnenjem) in zaposlovanja;

h) dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 50,000.000 SIT. Varščina
se nakaže na ŽR Slovenske razvojne družbe
št. 50102-627-7001, s pripisom “varščina
za ponudbo za Adrio, Turistično podjetje
d.o.o.“

3. Za pravočasne se bodo upoštevale
zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Slo-
venske razvojne družbe, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s
pripisom: “Ponudba na javno zbiranje po-
nudb Adria, Turistično podjetje Ankaran
d.o.o., “ne odpiraj“ najkasneje do 10. 2.
2001. Upoštevane bodo le pravočasne in
po vsebini iz točke 2 popolne ponudbe.
Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se varšči-
na v nominalnem znesku vrne v roku 10
dni po zaključenem izboru najugodnejšega
ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno na Slovenski
razvojni družbi d.d., pri Jasni Kalšek, tel.
01/5894-868. Ponudnik lahko po predho-
dnem dogovoru z navedeno kontaktno ose-
bo vpogleda v dokumentacijo družbe in se
dogovori za ogled.

5. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija in izbrala najboljšega ponudnika. Po-
nujena cena za odkupljen poslovni delež bo
pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi ele-
menti iz ponudbe, ki so našteti v točki 2.
Odločitev o izboru najugodnejšega ponudni-
ka sprejme Uprava SRD, d.d. Ponudniki bo-
do obveščeni o izboru najugodnejšega po-
nudnika po končanem zaključku postopka,
vendar najkasneje v treh mesecih od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti po-
godbe o prodaji poslovnega deleža z najbo-
ljšim ali s katerimkoli ponudnikom.

Slovenska razvojna družba, d.d.
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Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Št 1290/2000 Ob-41394
Na podlagi četrtega odstavka 465. čle-

na zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Mlekopromet, mlekarstvo in sirar-
stvo, d.d., Ljutomer, Kolodvorska ul. 10,
9240 Ljutomer, sporoča, da je družba Po-
murske mlekarne d.d., Industrijska ul. 10,
9000 Murska Sobota z odkupom 169.272
delnic pridobila večinski delež v družbi Mle-
kopromet, d.d., Ljutomer, kar predstavlja
51,42% lastniški delež v osnovnem kapitalu
družbe Mlekopromet, d.d.

Mlekopromet d.d., Ljutomer
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 256 Ob-41377
Na podlagi 8.2. točke statuta delniške

družbe ERA trgovina z živilskimi in neživil-
skimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10,
uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine
družbe ERA, d.d., Velenje,

ki bo v torek 30. januarja 2001 ob 13.
uri v prostorih na sedežu družbe ERA, d.d.,
v Velenju, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

2. Uskladitev besedila statuta o višini
osnovnega kapitala s sprejetim sklepom
uprave o povečanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je uprava družbe

dne 22. 9. 2000 s sklepom povečala osnov-
ni kapital družbe (odobreni kapital) za višino
70,000.000 SIT.

2. Uskladi se besedilo statuta družbe
o osnovnem kapitalu z višino povečanega
osnovnega kapitala na podlagi sprejetega
sklepa uprave z dne 22. 9. 2000, tako da
po uskladitvi znaša osnovni kapital družbe
1.419,720.000 SIT.

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta družbe v predloženem besedilu
po predlogu uprave.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi deset dni pred zaseda-

njem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s spremembami statuta, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe ERA, d.d., v
Velenju, Prešernova 10, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za 1. točko dnev-
nega reda, o kateri se odloča z javnim gla-
sovanjem z dvigom rok. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih sklepov po
posameznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 12.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA, d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-41379
Nadzorni svet in uprava družbe Investbi-

ro Koper d.d. sklicujeta

1. izredno zasedanje
skupščine družbe Investbiro Koper d. d.,

ki bo dne 2. 2. 2001 ob 16.30 na upravi
družbe v Kopru, Trg Brolo 12 z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje predsednik
skupščine in verifikacijska komisija.

Zasedanja skupščine se udeležuje vab-
ljena notarka Nevenka Kovačič.

3. Sprejem poročila uprave o kapitalski
ustreznosti družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na ugotavlja, da niso potrebni ukrepi za za-
gotavljanje kapitalske ustreznosti družbe.

4. Poročilo uprave o nakupu lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo uprave o nakupu lastnih delnic.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Investbiro Koper d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe Investbiro
Koper d.d. s čistopisom po predlogu.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklepe predlagata uprava in nadzorni svet.
Gradivo s predlogom sprememb in do-

polnitev statuta za zasedanje skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe vsak delovni dan od 8. do 13. ure
po objavi tega sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, ki so vpisani v delni-
ško knjigo najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Glasuje se osebno ali po po-
oblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano.

Delničar je dolžan pisno prijaviti upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi pred zaseda-
njem skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 17.30 v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Investbiro Koper, d.d.
uprava družbe

direktor
Rado Bedene, univ. dipl. inž. arh.,

nadzorni svet
predsednik

Gorazd Kobal, univ. dipl. inž. arh.

Ob-41381
Na podlagi točke 10.2.2. statuta Maksi-

me 1 d.d, pooblaščene investicijske dru-
žbe, Ljubljana, direktor sklicuje

9. skupščino
družbe Maksima 1 d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 1. 2001 ob 13. uri, v sejni

dvorani, Trg republike 3 / XIV, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro

Košak iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz
Ljubljane, za preštevalca glasov pa Andrej
Laznik in Karmen Cerar.

2. Sklep o pripojitvi družb Maksime 2
d.d., Ljubljana in Maksime 3 d.d., Ljubljana,
k družbi Maksima 1 d.d., Ljubljana, potrdi-
tev pogodb o pripojitvi, seznanitev s poročili
uprav o pripojitvi ter revizijskima poročiloma
o pripojitvi.

Predlog sklepov:
2.1. Maksima 2 d.d., Ljubljana se pripoji

k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.
2.2. Maksima 3 d.d., Ljubljana se pripoji

k Maksimi 1 d.d. Ljubljana.
2.3. Skupščina potrdi Pogodbo o pripo-

jitvi Maksime 2 d.d., Ljubljana k Maksimi 1
d.d., Ljubljana.

2.4.Skupščina potrdi Pogodbo o pripoji-
tvi Maksime 3 d.d., Ljubljana k Maksimi 1
d.d., Ljubljana.

2.5. Skupščina se seznani s Poročilom
o pripojitvi Maksime 2 d.d., Ljubljana k Mak-



Stran 11246 / Št. 120-124 / 29. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

simi 1 d.d., Ljubljana, ki sta ga pripravila
direktorja prevzemne in prevzete družbe
dne 19. 12. 2000 ter z revizijskim poroči-
lom o pripojitvi, izdanim s strani pripojitve-
nega revizorja KPMG Slovenija d.o.o.

2.6. Skupščina se seznani s Poročilom
o pripojitvi Maksime 3 d.d., Ljubljana k Mak-
simi 1 d.d., Ljubljana, ki sta ga pripravila
direktorja prevzemne in prevzete družbe
dne 19. 12. 2000 ter z revizijskim poroči-
lom o pripojitvi, izdanim s strani pripojitve-
nega revizorja KPMG Slovenija d.o.o..

2.7. Sklepi 2.1., 2.3. in 2.5 veljajo pod
pogojem, da:

2.7.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda soglasje za povečanje osnovnega
kapitala Maksime 1 d.d, Ljubljana, zaradi
pripojitve Maksime 2 d.d., Ljubljana;

2.7.2. da skupščina Maksime 2 d.d.,
Ljubljana sprejme sklep o pripojitvi Maksi-
me 2 d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljub-
ljana.

2.8. Sklepi 2.2., 2.4. in 2.6 veljajo pod
pogojem, da:

2.8.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda soglasje za povečanje osnovnega
kapitala Maksime 1 d.d, Ljubljana, na pod-
lagi pripojitve Maksime 3 d.d., Ljubljana.

2.8.2. da skupščina Maksime 3 d.d.,
Ljubljana sprejme sklepe o pripojitvi Maksi-
me 3.d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljub-
ljana.

3. Povečanje osnovnega kapitala Maksi-
me 1 d.d., Ljubljana in izdaja novih delnic
zaradi pripojitve Maksime 2 d.d. Ljubljana
in/oziroma Maksime 3 d.d., Ljubljana k
Maksimi 1 d.d., Ljubljana.

Predlog sklepov:
3.1. Zaradi pripojitve Maksime 2 d.d.,

Ljubljana kot prevzete družbe k Maksimi 1
d.d, Ljubljana kot prevzemni družbi se
osnovni kapital Maksime 1 d.d. Ljubljana, ki
sedaj znaša 9.399,031.200 SIT poveča za
7.553,249.800 SIT, tako da po povečanju
znaša 16.952,281.000 SIT.

3.2. Za znesek povečanega osnovnega
kapitala iz točke 3.1. bo Makisma 1 d.d.
Ljubljana izdala 75.532.498 navadnih imen-
skih delnic, katere nominalna vrednost za
eno znaša 100 SIT.

3.3. Zaradi pripojitve Maksime 3 d.d.,
Ljubljana kot prevzete družbe k Maksimi 1
d.d, Ljubljana kot prevzemni družbi se
osnovni kapital Maksime 1 d.d. Ljubljana, ki
sedaj znaša 9.399,031.200 SIT poveča za
4.712,343.300 SIT, tako da po povečanju
znaša 14.111,374.500 SIT.

3.4. Za znesek povečanega osnovnega
kapitala iz točke 3.3. bo Makisma 1 d.d.
Ljubljana izdala 47.123.433 navadnih imen-
skih delnic, katere nominalna vrednost za
eno znaša 100 SIT.

3.5. Zaradi pripojitve Maksime 2 d.d.,
Ljubljana in Maksime 3 d.d., Ljubljana kot
prevzetih družb k Maksimi 1 d.d, Ljubljana
kot prevzemni družbi – torej v primeru, da
se bosta prevzemni družbi pripojili obe dru-
žbi hkrati, se osnovni kapital Maksime 1
d.d. Ljubljana, ki sedaj znaša
9.399,031.200 SIT, poveča za
12.116,265.300 SIT, tako da po poveča-
nju znaša 21.664,624.300 SIT.

3.6. Za znesek povečanega osnovnega
kapitala iz točke 3.5. bo Makisma 1 d.d.
Ljubljana izdala 122.655.931 navadnih

imenskih delnic, katere nominalna vrednost
za eno znaša 100 SIT.

3.7. Osnovni kapital Maksime 1 d.d., Ljub-
ljana kot prevzemne družbe se poveča skla-
dno z menjalnim razmerjem delnic prevzete
oziroma prevzetih družb in prevzemne dru-
žbe, za katere se delničarjem prevzete oziro-
ma prevzetih družb zagotovijo nove delnice
prevzemne družbe in sicer v razmerju 1:1.

3.8. Novo izdane delnice dajejo njego-
vemu imetniku pravico enega glasu pri gla-
sovanju na skupščini, pravico do sorazmer-
nega dela dividende iz dobička, ki je name-
njen plačilu dividend in v primeru stečaja ali
likvidacije pravico do sorazmernega dela iz
preostanka stečajne ali likvidacijske mase.

3.9. Nove delnice bodo izdane v nema-
terializirani obliki z vpisom v Centralno klirin-
ško depotno družbo d.d. Ljubljana. Za za-
stopnika, ki bo za delničarje prevzetih družb
prejel naloge o prenosu delnic v njihovo
korist in jih o preknjižbi delnic obvestil, se
določi Centralno klirinško depotno družbo
d.d. v Ljubljani.

3.10. Sklepi pod točkami 3.1. do 3.9.
veljajo samo pod pogojem, da Agencija za
trg vrednostnih papirjev izda soglasje k po-
večanju osnovnega kapitala Maksime 1
d.d., Ljubljana, posamezni sklepi od teh pa
še ob izpolnitvi dodatnih pogojev, in sicer:

3.10.1 sklepi pod točko 3.1., 3.2., 3.7.,
3.8. in 3.9. veljajo v primeru, da skupščina
Maksime 2 d.d., Ljubljana sprejme sklep o
pripojitvi k Maksimi 1 d.d., Ljubljana,

3.10.2. sklepi pod točko 3.3., 3.4., 3.7.,
3.8. in 3.9. veljajo v primeru, da skupščina
Maksime 3 d.d., Ljubljana sprejme sklep o
pripojitvi k Maksimi 1 d.d., Ljubljana,

3.10.3. sklepi pod točko 3.5., 3.6.,
3.7., 3.8. in 3.9. veljajo v primeru, da skup-
ščina Maksime 2 d.d., Ljubljana in skupšči-
na Maksime 3 d.d., Ljubljana, torej obe
skupščini prevzetih družb, sprejmeta sklep
o pripojitvi k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.

4. Spremembe statuta ter čistopisa sta-
tuta.

Predlog sklepov:
4.1. Skupščina sprejme predlagane

spremembe statuta Maksime 1 d.d., Ljub-
ljana.

4.2. Sklep pod točko 4.1 velja pod po-
gojem, da:

4.2.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda soglasje k povečanju osnovnega
kapitala Maksima 1 d.d., Ljubljana,

4.2.2. da ali skupščina Maksime 2 d.d.,
Ljubljana ali skupščina Maksime 3 d.d.,
Ljubljana ali obe skupščini sprejmeta sklep
o pripojitvi k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.

5. Odpoklic dosedanjih in imenovanje
novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Dosedanji člani nadzornega sveta

Maksime 1 d.d. – Sonja Janežič, Anton Ma-
tjašič in Ilja Medič se odpokličejo. Z manda-
tom štirih let, ki prične teči z dnem vpisa
statusne spremembe v sodni register, se
imenujejo novi člani nadzornega sveta Mak-
sime 1 d.d., Ljubljana: Sonja Janežič, Cvet-
ka Erzetič in Aleš Ocepek .

5.2. Sklep pod točko 5.1 velja pod po-
gojem, da:

5.2.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda soglasje k povečanju osnovnega
kapitala Maksima 1 d.d., Ljubljana,

5.2.2. da ali skupščina Maksime 2 d.d.,
Ljubljana ali skupščina Maksime 3 d.d.,
Ljubljana ali obe skupščini sprejmeta sklep
o pripojitvi k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi Maksime 1.d.d., Ljubljana v Kli-
rinško depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
skupščine in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo dru-
žbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe la-
stništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.30, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 1 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 1 d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-41382
Na podlagi točke 10.2.2. statuta Maksi-

me 2 d.d., pooblaščene investicijske dru-
žbe, Ljubljana, direktor sklicuje

7. skupščino
družbe Maksima 2 d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 1. 2001 ob 9. uri, v sejni

dvorani, Trg republike 3 / XIV, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro

Košak iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz
Ljubljane, za preštevalca glasov pa Andrej
Laznik in Karmen Cerar.

2. Sklep o pripojitvi družbe Maksime 2
d.d., Ljubljana k družbi Maksima 1 d.d.,
Ljubljana, potrditev pogodbe o pripojitvi,
seznanitev s poročilom uprave o pripojitvi
ter revizijskim poročilom o pripojitvi.

Predlog sklepa:
2.1. Maksima 2 d.d., Ljubljana se pripoji

k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.
2.2 Skupščina potrdi pogodbo o pripoji-

tvi Maksime 2 d.d., Ljubljana k Maksimi 1
d.d., Ljubljana.

2.3. Skupščina se seznani s poročilom
o pripojitvi Maksime 2 d.d., Ljubljana k Mak-
simi 1 d.d., Ljubljana, ki sta ga sestavila
direktorja prevzemne in prevzete družbe
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dne 19. 12. 2000 ter z revizijskim poroči-
lom o pripojitvi, izdanim s strani pripojitve-
nega revizorja KPMG Slovenija d.o.o.

2.4. Sklepi 2.1., 2.2. in 2.3 veljajo pod
pogojem, da:

2.4.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda dovoljenje za povečanje osnovnega
kapitala Maksime 1 d.d, Ljubljana, zaradi
pripojitve Maksime 2 d.d., Ljubljana.

2.4.2. da skupščina Maksime 1 d.d.,
Ljubljana sprejme sklepe o pripojitvi Maksi-
me 2.d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljub-
ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi Maksime 2 d.d., Ljubljana v Kli-
rinško depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
skupščine in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe la-
stništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 9.30, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 2 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Maksi-
me d.o.o., družbe za upravljanje, Ljubljana,
Trg republike 3 , vsak ponedeljek, sredo in
petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 2 d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-41383
Na podlagi točke 10.2.2. statuta Maksi-

ma 3 d.d., pooblaščene investicijske dru-
žbe, Ljubljana direktor sklicuje

6. skupščino
družbe Maksima 3 d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 1. 2001 ob 11. uri v sejni

dvorani, Trg republike 3 / XIV, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Miro

Košak iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz
Ljubljane, za preštevalca glasov pa Andrej
Laznik in Karmen Cerar.

2. Sklep o pripojitvi družbe Maksime 3
d.d., Ljubljana k družbi Maksima 1 d.d.,
Ljubljana, potrditev pogodbe o pripojitvi,
seznanitev s poročilom uprave o pripojitvi
ter revizijskim poročilom o pripojitvi.

Predlog sklepa:
2.1. Maksima 3 d.d., Ljubljana se pripoji

k Maksimi 1 d.d., Ljubljana.
2.2 Skupščina potrdi pogodbo o pripoji-

tvi Maksime 3 d.d., Ljubljana k Maksimi 1
d.d., Ljubljana.

2.3. Skupščina se seznani s poročilom
o pripojitvi Maksime 3 d.d., Ljubljana k Mak-
simi 1 d.d., Ljubljana, ki sta ga sestavila
direktorja prevzemne in prevzete družbe
dne 19. 12. 2000 ter z revizijskim poroči-
lom o pripojitvi, izdanim s strani pripojitve-
nega revizorja KPMG Slovenija d.o.o.

2.4. Sklepi 2.1., 2.2. in 2.3 veljajo pod
pogojem, da:

2.4.1. Agencija za trg vrednostnih papir-
jev izda dovoljenje za povečanje osnovnega
kapitala Maksime 1 d.d, Ljubljana, zaradi
pripojitve Maksime 3 d.d., Ljubljana.

2.4.2. da skupščina Maksime 1 d.d.,
Ljubljana sprejme sklep o pripojitvi Maksi-
me 3 d.d., Ljubljana k Maksimi 1 d.d., Ljub-
ljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na skup-

ščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi Maksime 3 d.d., Ljubljana v Kli-
rinško depotni družbi d.d., Ljubljana na dan
skupščine in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe la-
stništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11.30, na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 3 d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo
in petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 3 d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-41474
Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-

ložniške skupine, d.d., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana, vabi delničarje na

8. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,
ki bo v sredo, 24. 1. 2001 ob 12. uri, v

veliki dvorani stolpnice Dela na Dunajski ce-
sti 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za

zagotavljanje
likvidnosti proračuna

Ob-41475
V skladu z navodilom o pogojih ter nači-

nu ponudbe prostih denarnih sredstev ozi-
roma prostega namenskega premoženja Mi-
nistrstvu za finance (Ur. l. št. 81/00) objav-
ljamo napoved potrebnih denarnih sredstev
za zagotavljanje likvidnosti proračuna Repu-
blike Slovenije v januarju 2001.

Ministrstvo za finance sprejema ponud-
be za nakup zadolžnic v skupni vrednosti do
4.000 mio SIT. Ministrstvo za finance bo
vpisovalo zadolžnice med 11. 1. 2001 in
31. 1. 2001.

Najmanjši znesek ponudbe za nakup za-
dolžnic znaša 50 mio SIT.

Zavezanci za ponudbo prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega

delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna. Izvolijo se delovni organi skup-
ščine po predlogu uprave. Potrdi se predlaga-
ni dnevni red skupščine. Za sestavo zapisnika
se imenuje notarko Majdo Lokošek.

2. Razširitev dejavnosti in sprememba
firme.

Predlog sklepa: dejavnosti družbe se raz-
širijo tako, da se k obstoječim dejavnostim
družbe dodajo nove dejavnosti družbe, ki
jih predlaga uprava.

Firma družbe se spremeni tako, kot pre-
dlaga uprava.

3. Obravnava petletnega strateškega na-
črta razvoja družbe.

Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s petletnim strateškim načrtom razvoja
družbe, kot ga predlaga uprava.

4. Informacija uprave o preoblikovanju
družbe.

Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
z načrtom uprave družbe o preoblikovanju
družbe.

5. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-

tuta družbe.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skup-
ščina ponovno sestane (drugi sklic).

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi z skupšči-
no so na voljo v pravni službi (Jaka Repan-
šek) in v tajništvu uprave družbe vsak dan
med 9. in 15. uro.

Gospodarski vestnik,
založniška skupina, d.d., Ljubljana

uprava družbe
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Razne objave

Ob-41471
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,

8250 Brežice, na podlagi sklepa Občinske-
ga sveta občine Brežice z dne 18. 12. 2000
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo delnic Nove Ljubljanske

banke, d.d.
I. Predmet prodaje in cena:
Predmet prodaje je 1332 delnic Nove

Ljubljanske banke d.d. po izhodiščni ceni
12.000 SIT po delnici.

II.Pogoji prodaje z javnim zbiranjem po-
nudb

1. Delnice, ki so predmet prodaje, se
prodajo v paketu enemu ponudniku.

2. Pisno ponudbo lahko pošljejo fizične
osebe, ki so državljani RS in ponudbi prilo-
žijo potrdilo o državljanstvu oziroma pravne
osebe s sedežem v RS, ki ponudbi priložijo
overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.

3. Ponudnik mora plačati varščino v viši-
ni 10% izhodiščne cene, kot garancijo za
resnost ponudbe, ki jo nakaže na ŽR Obči-
ne Brežice, št. 51620-630-13063, najka-
sneje dva dni pred javnim odpiranjem po-
nudb. Plačana varščina se bo izbranemu
ponudniku vštela v kupnino, ostalim ponu-
dnikom pa v 8 dneh po odpiranju ponudb
vrnila brez obresti.

4. Izbrani ponudnik mora s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni
po javnem odpiranju ponudb in plačati ce-
lotno kupnino najkasneje v roku 15 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu celotne kupni-
ne bo prodajalec predlagal prenos vredno-
stnih papirjev na novega imetnika, pri če-
mer nosi stroške prenosa kupec.

Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, plačana var-
ščina pa ostane prodajalcu.

III. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto najka-
sneje do 11. 1. 2001, na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce, z oznako »Ponudba za odkup delnic – ne
odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo dne
12. 1. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb mo-
rajo na javnem odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže
z osebnim dokumentom.

IV. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, obveščeni takoj, vsi po-
nudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v
roku 5 dni po javnem odpiranju ponudb.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvi-
šjo ceno, ob enaki ponudbi pa tisti, ki ponu-
di najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Občina Brežice

Ob-41390
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, št. 24/2000 z
dne 4. 5. 1999 nad dolžnikom Fitness Ro-
gaška, d.o.o., v stečaju, Zdraviliški trg 3,
Rogaška Slatina, objavlja stečajni upravitelj

javno dražbo
(I. dražbeni narok)

I. Predmet prodaje:
1. Poslovni prostor - fitness:
Opis premoženja: osnovni zk. vložek št.

1089 k.o. Rogaška Slatina in podvložka št.
1089/1 in 1089/4 na parcelni številki 351.
V naravi predstavlja poslovni prostor – Fit-
ness studio v skupni izmeri 329,25 m2 ter
skupni prostori v izmeri 38,45 m2. Predmet
prodaje je tudi vsa oprema v fitness studiu
skupaj 80 kosov;

– nepremičnine skupaj 32,786.000 SIT,
– premičnine skupaj 2,530.500 SIT.
Izklicna cena za komplet nepremičnin in

premičnin znaša 35,316.500 SIT.
Varščina: 3,531.650 SIT.
Premoženje je ocenjeno po cenitvenem

poročilu Silva Plesnika, dipl. inž. gr. stalne-
ga sodnega izvedenca, z dne 20. 6. 2000
ter ga je možno po predhodnem dogovoru,
pri ogledu videti pri stečajnem upravitelju.

Premoženje pod 1. točko se prodaja v
kompletu po načelu “videno - kupljeno”.

Javna dražba bo v Celju, dne 17. 1.
2001 ob 15.30 v prostorih Okrožnega so-
dišča Celje v sobi št. 106/I., Prešernova
22, 3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe.
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki so dr-
žavljani Republike Slovenije in predložijo po-
trdilo o državljanstvu ter dokazilo o plačilu
varščine. Kupci ne morejo biti fizične osebe
določene v 153. členu ZPPSL.

2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno po-
oblastilo, fizična oseba pa se izkaže z ose-
bnim dokumentom.

3. Pred javno dražbo mora vsak ponu-
dnik plačati varščino na žiro račun stečajne-
ga dolžnika št. 50730-690-1840 pri APPNI
Slovenije, Ekspozitura Šmarje pri Jelšah, z
navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”.
Pred začetkom javne dražbe se mora draži-
telj izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.

4. Z vplačilom varščine sprejme ponu-
dnik obveznost, da pristopi k dražbi. V pri-
meru odstopa ponudnika od javne dražbe,
že vplačana varščina zapade v korist stečaj-
ne mase.

5. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 8 dni po kon-
čani javni dražbi brez obresti.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po
izvedeni javni dražbi in plačati celotno ku-
pnino na žiro račun stečajnega dolžnika v
roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

7. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL

ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s kate-
ro pod materialno in kazensko odgovornos-
tjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

8. Če uspešni dražitelj ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razve-
ljavi, plačano varščino pa bo zadržal stečaj-
ni dolžnik.

9. Izbrani ponudnik si mora priskrbeti vsa
potrebna soglasja in potrdila za sklenitev
pogodbe o nakupu nepremičnin v skladu z
11. in 14. členom zakona o stavbnih zemlji-
ščih.

10. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se zaračunajo izbranemu ponudniku dodat-
no, in sicer na podlagi zakona o davku na
dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98) in
zakona o davku na promet nepremičnin (Ur.
l. RS, št. 57/99). Vse dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati ku-
pec.

11. Kupljeno bo kupcu izročeno v po-
sest po plačilu celotne kupnine.

12. Ogled premoženja in cenilnih mnenj
je mogoč teden dni po objavi teh pogojev
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, po pred-
hodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Zlatkom Hohnjecem (tel. 041/650-148).

III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pismenim dokazilom o plači-
lu.

3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pi-
sno pooblastilo.

4. Dražitelji lahko dvignejo ceno za naj-
manjši znesek 500.000 SIT.

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.

7. Dražba je končana 10 minut po najvi-
šji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravi-

telj po navodilih in pod nadzorstvom pred-
sednika stečajnega senata (154/I. člena
ZPPSL).

Okrožno sodišče v Celju

Ob-41368
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunaj-

ska 160, Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb

Predmet prodaje so osebni računalniki,
tiskalniki in ostala tehnična oprema po spi-
sku:

Zap.
št. Naziv

1 Tiskalnik Epson Stylus 800 (3 kom.)
2 Tiskalnik Epson LQ 2170
3 Tiskalnik HP Laser Jet 4Plus
4 Tiskalnik HP Laser Jet III
5 Tiskalnik HP Laser Jet 4P
6 Tiskalnik HP Laser Jet 4L (2 kom.)
7 Tiskalnik HP Desk Jet 560C
8 Osebni računalnik (9 kom.)

premoženja Ministrstvu za finance pošljejo
ponudbe za nakup zadolžnic po faksu na
številko 01/425-70-66.

Ministrstvo za finance
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Zap.
št. Naziv

9 FAX Canon 270
10 Sony Video projektor
11 Sony HCD XB3 AUDIO
12 Projekcijsko platno
13 Flipchart magnetni
14 AL vodilo 2M
15 Magnetna tabla
16 Sony SLV E720
17 Telefon Samsung KPDCS-24B (5

kom.)

Več informacij o navedeni opremi dobijo
ponudniki na tel. številki 01/58-94-801.

Ponudniki so lahko vse pravne in fizične
osebe. Oprema se kupuje po načelu videno
– kupljeno, ogled je možen na Dunajski
160 po predhodnem dogovoru.

Ponudniki morajo svoje ponudbe posla-
ti na naslov: Slovenska razvojna družba
d.d., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pri-
pisom “javno zbiranje ponudb za nakup te-
hnične opreme – ne odpiraj” najkasneje
do 25. 1. 2001.

Uspešni ponudniki bodo o izbiri obve-
ščeni v 10 dneh po preteku roka za zbiranje
ponudb. Slovenska razvojna družba se ne
zavezuje skleniti prodajne pogodbe na pod-
lagi tega razpisa z najboljšim ali katerim koli
drugim ponudnikom.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Št. 587/3/2000 Ob-41364
Na podlagi prvega odstavka 21. člena

zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
objavlja Vlada Republike Slovenije, Servis
za protokolarne storitve

javno vabilo
k dajanju ponudb za prodajo strojev
1. Predmet prodaje so naslednji stroji:
I. pralni stroj Miele, tip WS 51M, 12,3kw,

kapciteta 7kg, starost ca. 20 let,
II. pralni stroj Primat, tip PC-20/E, 24kw,

kapaciteta 20 kg, letnik 1984,
III. pralni stroj Primat, tip PC-20/E,

24kw, kapaciteta 20 kg, letnik 1984,
IV. sušilec Primat, tip RSE 10, 18kw,

kapaciteta 20-35 kg, letnik 1984,
V. sušilec Primat, tip RSE 10, 18kw,

kapaciteta 20-35 kg, letnik 1984,
VI. likalni valj Primat, tip LE-175EP,

10,5kw, kapaciteta 40kg/h, letnik 1984.
Vsi stroji pod številko I do VI imajo elek-

trično gretje.
2. Stroje si zainteresirani lahko ogledate

vsak dan od 8. do 12. januarja 2000 po
dogovoru z osebami za stike iz 10. točke
razpisa.

3. Minimalna možna ponujena cena za
posamezni stroj znaša:

I. pralni stroj Miele, tip WS 51M, 12,3kw,
kapciteta 7kg, starost ca. 20 let – 10.000
SIT,

II. pralni stroj Primat, tip PC-20/E, 24kw,
kapaciteta 20 kg, letnik 1984 – 60.000
SIT,

III. pralni stroj Primat, tip PC-20/E, 24kw,
kapaciteta 20 kg, letnik 1984 – 60.000 SIT,

IV. sušilec Primat, tip RSE 10, 18kw, ka-
paciteta 20-35 kg, letnik 1984 – 25.000 SIT,

V. sušilec Primat, tip RSE 10, 18kw,
kapaciteta 20-35 kg, letnik 1984 – 25.000
SIT,

VI. likalni valj Primat, tip LE-175EP,
10,5kw, kapaciteta 40kg/h, letnik 1984 –
10.000 SIT.

Vse cene so brez DDV.
4. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo po-

nudili najvišjo ceno.
5. Kot jamstvo za pravočasno izpolnje-

vanje obveznosti, mora izbrani ponudnik po-
ložiti na račun Servisa za protokolarne stori-
tve ob sklenitvi pogodbe celotni znesek ku-
pnine.

6. Po poravnavi kupnine so kupci dolžni
stroje odpeljati v treh delovnih dnevih.

7. Servis za protokolarne storitve nima
nobenih obveznosti v zvezi z reklamacijami
zaradi nedelovanja ali popravil za prodane
stroje.

8. Ponudbe se pošlje v roku 15 dni po
javni objavi tega razpisa na naslov: Vlada
RS, Servis za protokolarne storitve Brdo,
Predoslje 39, 4000 Kranj, z oznako: za raz-
pis za prodajo strojev.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po izteku roka iz 8. točke
razpisa. Z izbranim ponudnikom bo najka-
sneje v roku 15 dni sklenjena kupoprodajna
pogodba.

10. Podrobnejša obvestila in dogovori
za ogled strojev so možni osebno ali po
telefonu vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Osebi za stike sta Vito Hudolin in Boris Sa-
jovic, tel. 04/260-15-01 ali 041/756-555.

Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve, Kranj

Št. 2655 - 256/00-2 Ob-41418
Na podlagi 10. in 63. člena zakona o

prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99)
Ministrstvo za promet in zveze

razpisuje
potrebe po prevozih na linijah
primestnega, medkrajevnega

in mednarodnega avtobusnega
prometa

Razpis potreb po prevozih velja za razpi-
sno prometno leto 2001/2002.

Realizacija potreb po prevozih se zago-
tavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah prime-
stnega, medkrajevnega in mednarodnega
prometa.

Ministrstvo za promet in zveze ugotavlja,
da obstoječi voznoredni sistem avtobusne-
ga linijskega prometa zagotavlja temeljno
pokritje potreb uporabnikov po javnih linij-
skih avtobusnih prevozih.

Potrebe po prevozih v prometnem letu
2001/2002 sestavlja seznam primestnih,
medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih li-
nij, registriranih pri Ministrstvu za promet in
zveze za prometno leto 2000/2001.

Vozne rede predlagajo v usklajevanje pre-
vozniki. Prevozniki so pravne ali fizične ose-
be s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo
licenco za tisto vrsto prevozov v cestnem
prometu, ki jo nameravajo opravljati. Vozne
rede avtobusnih linij, ki so za prometno leto
2000/2001 vpisane v register pri Ministrstvu
za promet in zveze prevoznik predloži v uskla-
jevanje kot nespremenjene ali spremenjene.

V izmenjavo voznih redov in na usklajevalno
konferenco je mogoče predlagati tudi nove
primestne, medkrajevne in mednarodne voz-
ne rede. Vozni redi morajo biti izdelani in se
usklajujejo ter registrirajo na podlagi določil
pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l.
RS, št. 29/00 in 37/00) in Daljinarja s časi
vožnje relacij primestnih in medkrajevnih av-
tobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 22/00).

Seznam primestnih, medkrajevnih in
mednarodnih avtobusnih linij registriranih pri
Ministrstvu za promet in zveze za prometno
leto 2000/2001 je prevoznikom na vpo-
gled pri Gospodarski zbornici Slovenije in
Obrtni zbornici Slovenije.

Redno letno usklajevalno konferenco za
prometno leto 2001/2002 razpiše in izve-
de Obrtna zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 82/2000 Ob-41366
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, Ljubljana, objavlja

obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri

novih projektih evropskega Programa
znanstvenih in tehničnih raziskav

COST,
ki so v pripravi in pri katerih lahko polno-

pravno sodelujejo zainteresirane organiza-
cije iz Republike Slovenije – članice Pro-
grama COST:

COST 529 »Efficient lighting for the 21st

century«
COST 530 »Life-cycle inventories for

environmentally-conscious manufacturing
processes«

COST 628 »Life-cycle assessment of
textile products, eco-efficiency and definiti-
on of best available technologies of textile
processing«

COST 849 »Parasitic plant management
in sustainable agriculture«

COST 850 »Bio-control symbioses (sym-
biotic complexes for biological control of
pests«

COST A19 »Children’s welfare«
COST A20 »The impact of the Internet

on the mass media in Europe«
COST B18 »Corpus cavernosum EMG

in erectile disfunction«
COST G8 »Non-destructive analysis and

testing of museum objects«
COST 272 »Packet-oriented service de-

livery via satellite«
COST 273 »Towards mobile broadband

multimedia networks«
COST 274 »Relational structures as

knowledge instruments«
COST 275 »Biometrics-based recogniti-

on of people over the Internet«
COST 276 »Information and knowledge

management for integrated media commu-
nication systems«

COST 277 »Non-linear speech proces-
sing«

COST 278 »Spoken language interacti-
on in telecommunications«

COST 279 »Analysis and design of ad-
vanced multi-service networks supporting
mobility, multimedia, and Internetworking«

COST B20 »Mammary gland develop-
ment, function and cancer«
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COST D24 »Sustainable chemical pro-
cesses: Stereoselective transition metal-cat-
alysed reactions«

COST E26 »Effective solutions to redu-
ce the impact of waste arisings from paper-
making process«

COST E27 »Protected forest areas in
Europe – Analysis and harmonisation«

COST G9 »Modelling real property tran-
sactions«

Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu za sode-
lovanje prijavijo samo organizacije, ki že ima-
jo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvoj-
ne projekte in zagotovljeno financiranje.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumenta-
cijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memo-
randuma o soglasju za sodelovanje v pro-
jektu COST:

– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih fi-
nanciranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informaci-
je o načinu vključevanja v objavljene predlo-
ge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, pri Barbari Zupan, tel. 01/478-46-92,
faks 01/478-47-21, e-pošta: barbara.zu-
pan@mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 83/2000 Ob-41367

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri

novih projektih evropskega programa
Eureka

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja obvestilo o
razpisu za prijavo sodelovanja pri novih pro-
jektih evropskega programa industrijsko-raz-
vojnih raziskav EUREKA, ki jih je objavil Se-
kretariat Programa EUREKA iz Bruslja v okvi-
ru obveznega 30-dnevnega kroženja vseh
novih predlogov projektov med 29 evrop-
skimi državami – članicami EUREKE, pri
katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane
organizacije iz Republike Slovenije, članice
EUREKE:

1. E! 2162 »Geographical information
system (gis) for environmental on-line moni-
toring and management of eutrophic reser-
voirs – GEOMMER«

2. E! 2193 »Motor balancing machine
based on the addition of epoxy resin for
electrical motors to cool automotive radia-
tors- MOBAMAD«

3. E! 2317 »Breaking the speed barrier
in can-welding – FACTORY PROSURF«

4. E! 2364 »Development of technology
for the remanufacturing/ retrofitting of ma-
chine tools – RENOMAT«

5. E! 2373 »Processing of class-a surfa-
ce smc (sheet moulding compounds) –
SURFAS«

6. E! 2380 »Integrity of structures of
light materials such as aluminium and com-
posites in shipbuilding, measuring and mo-
nitoring – HULLMOS-II«

7. E! 2381 »Improving the biological pro-
cesses in ensiling – BIOLOGICAL ENSI-
LING«

8. E! 2390 »Digital am hardware and
software platform-based set from c to sili-
con – DIAM«

9. E! 2392 »Energy and waste – EAW«
10. E! 2399 »Process chain for harness

design and production – HARNESS PRO-
FESSIONAL«

11. E! 2416 »Dermatological studies
and products – EVODA«

12. E! 2417 »Electronic differential line
protection – PRO-DL«

13. E! 2418 »Stability of operation of
francis turbines, prediction and monitoring
– SCAPIN«

14. E! 2419 »Flight test easy – FLITE«
15. E! 2424 »Research to find a substi-

tute for Lytag(R) – LYTAG(R)SUBSTITUTE«
16. E! 2425 »Intelligent system for opti-

mization of electrical energy production and
distribution – EEOS«

17. E! 2426 »New technology for boiler
water chemical treatment in the energy in-
dustry – BOILTREAT«

18. E! 2427 »Perfusion monitoring sys-
tem for controlling of surgical, interventional
and pharmacological treatments – PER-
MON«

19. E! 2429 »New standardisation and
quality guarantee technologies for manu-
facturing/packing/marketing of light medi-
terranean lamb – CLEANLAMB«

20. E! 2432 »Knowledge valorisation
matrix – KVM«

21. E! 2436 »R & Dd programme for
bonded flexible pipes according to the ame-
rican standards institute (asi) standard API
SPEC. 17k – EMERGE1«

22. E! 2438 »Variable size offset packa-
ging printing – VSOP2«

23. E! 2440 »Depolarised anodes for
electrowinning of metals – DEANNEW«

24. E! 2458 »Integrated two-way freight
flows in international car manufacturing – E-
W-TWO-WAY-NET«

25. E! 2459 »Optimal curation control
of Spanish serrano hams using new grading
technology providing full traceability of hams
– SPANICH SERRANO TECH«

26. E! 2460 »Plastic coating of board
packaging – NEW FOOD PACKAGING«

27. E! 2462 »Zero emission public tran-
sport for urban areas – ZEPT«

28. E! 2463 »Development of a novel,
plant-based biopesticide – BIOPEROX«

29. E! 2472 »Efficiency of high pressu-
re processing at 600 MPa to inactivate the
most significant pathogens in meat products
– HPP MEATS 6000«

30. E! 2473 »A continuous flow inkjet
printer for the professional photographic
market – SNOOKER«

31. E! 2477 »European knowledge ma-
nagement network – EUROKNOWNET«

32. E! 2479 »Internet design collabora-
tive tools for the construction industry – E-
DESIGNER«

33. E! 2483 »Substitution of fish meal
by plant proteins in diets for atlantic salmon,

rainbow trout, sea bass and sea bream –
AQUA-LUPIN«

34. E! 2484 »Fungal enzymes on the
production of whitelined chipboard: techno-
logical and economic implications – BIO-
CHIPBOARD«

35. E! 2486 »Relating the environmen-
tal footprint of a vehicle to the lifetime cost
of maintaining the infrastructure – FOOT-
PRINT«

36. E! 2489 »Low profile grooved rail
track for light rail transport LRT – LPG RA-
IL«

37. E! 2490 »Advanced molecular me-
tal bonding – CADWELD«

38. E! 2491 »Gas water heater with a
steam-turbine-generator (stg) development
to supply power to a fan – STG-FAN«

39. E! 2493 »Process to rebuild buil-
ding facades with panels in synthetic mate-
rials and an original locking system – SUR-
FACE«

40. E! 2497 »Bioreactor for innovative
mass bacteria culture – BIOMAC«

41. E! 2498 »Development & manage-
ment of kiwi fruit using new technology to
improve commercial production, healthy
plants & breeding – KIWINEW«

42. E! 2501 »Development of light-
weight semi-trailer incorporating new mate-
rials resulting in improved structure and
components – SAMITRAILER-LIGHT«

43. E! 2502 »Halogen-free ignifugation
of plastic insulators for electric wires in au-
tomotive applications – FREEHALOGEN«

44. E! 2503 »Development of an opti-
mal catalyst for the production of polycar-
bonate grade bisphenol A – CAT-BPA«

45. E! 2509 »New, natural preservation
systems from plants for food safety and ap-
plications in food models – FOOD PRE-
SERVATION«

46. E! 2510 »Diagnostic agents to eva-
luate neuro-degenerative processes of the
human brain – NEUROTUB«

47. E! 2511 »A combined chronopoten-
tiometric/voltametric portable analyser for
aqueous solutions and biological fluids –
CHVA«

48. E! 2512 »Small, enclosed four-
wheel drive car equipped with a hybrid dri-
ve and interchangeable rear section – MI-
NIMOBIL«

49. E! 2513 »Production of special, un-
conventional textile materials using a new
generation of two-component yarns – ROT-
GOODS«

50. E! 2518 »Optimization and diagno-
stics of condition of the tractive accumula-
tor as an ecological source of electric pow-
er – OPTITRAC«

51. E! 2519 »Phytoremediation impro-
vements on soils/water polluted by heavy
metals, their further utilization/product pro-
cessing – PHYTOREPOSOIL«

52. E! 2520 »Advanced cutting tool co-
atings – ACTOOLS«

53. E! 2522 »Otimized complex tech-
nology of cleaning soil contaminated by oil
pollutants – OPRI-SOILCLEAN«

54. E! 2523 »Green electronics packa-
ging and environmental data flow manage-
ment – GREENPACK«

55. E! 2524 »Advanced system leading
to the introduction of intelligent ecological



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 120-124 / 29. 12. 2000 / Stran 11251

technologies in european tourist councils –
EUROTOURISM ASITEC«

56. E! 2525 »Feasibility study regarding
epidemiology and control of helminthospo-
rium solani (silver scurf) on potatoes – RE-
CEPT«

57. E! 2526 »Improved mobility through
implantable stimulation of nerves – IMPUL-
SE«

58. E! 2529 »Development of a process
for producing PCC (precipitated calcium
carbonate) from chemical waste – ENVI-
RONPCC«

59. E! 2530 »Continuous casting tec-
hnologies for the production of aluminium
alloy sheets for transportation applications
– CONTCASTALTRANS«

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 23. januarja 2001. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predla-
gatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu 01/478-46-88, faksu 478-47-19,
e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri imenova-
nem dobijo interesenti tudi kopije posamez-
nih projektnih dokumentov na podlagi pisne
vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA te-
melji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih sa-
mo organizacije, ki razpolagajo s potrebni-
mi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-raz-
vojne projekte.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vre-
dnosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V pri-
meru sodelovanja več slovenskih gospodar-
skih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EU-
REKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Bassanese Andrea, Zlatičeva 3, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017170/1527/00-27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gno-43582

Berger Talja, Kompolje 9, Domžale, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06 2664/00,
izdan dne 9. 9. 2000. gnc-43594

Burkeljca Branka, Marice Kovačeve 4,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-0119/94, izdan dne 2. 12. 1993.
gnl-43735

Frece Darko, Kukovca 12, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-2987/94,
izdan dne 30. 12. 1994. gnx-43573

Gubenšek Roman, Virštanj 1/a, Podče-
trtek, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
063139/1085/01-64/1995. gnt-43681

Hrastnik Vinko, Krvinova 8, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in repre-
zentativno obrtno dovolenje, št.
033821/3161/00-37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-43568

Jamnik Mihael Gusti s.p., Cesta ob barju
86, Škofljica, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 030187/1230/00-38/1995.
gnu-43601

Kadriji Abdulbari s.p., Petkovškovo na-
brežje 37, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 25-0468/94 - original, izdan dne
14. 6. 1995. gnu-43726

Lasan Draga, Kočna 22, Blejska Dobra-
va, priglasitveni list, opravilna št. 5514-010,
izdan dne 21. 10. 1993. gnt-43777

Majcen Robert, Vinarska 7/a, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4891/94.
gnn-43783

Šubic Miran, Ižanska cesta 189, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
28-0499/94, izdan dne 11. 5. 1994.
gni-43713

Tičar Erika, Fram 163, Fram, priglasitve-
ni list, opravilna št. 064-3871/95.
gnl-43785

Potne listine

Alibabić Suljo, Senožeče 82/b, Seno-
žeče, potni list, št. AA 789587, izdala UE
Sežana. gns-43628

Andoljšek Stanislav, Levčeva 14, Men-
geš, potni list, št. AA 693619, izdala UE
Domžale. gni-43788

Avdič Adisa, Skrbinškova 19, Ljubljana,
potni list, št. BA 707777, izdala UE Ljublja-
na. gnj-43712

Babnik Anja, Opekarska 40/b, Ljublja-
na, potni list, št. BA 556477, izdala UE
Ljubljana. gnf-43841

Babnik Gašper, Opekarska 40/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 887668, izdala UE
Ljubljana. gnd-43843

Babnik Martina, Opekarska 40/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 601744, izdala UE
Ljubljana. gne-43842

Babnik Tomaž, Opekarska 40/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 600008, izdala UE
Ljubljana. gng-43840

Bajrić Bisera, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 464393, izdala UE Ljublja-
na. gnp-43731

Bembič Aljoša, Kocjančičeva 7, Anka-
ran - Ankarano, potni list, št. BA 514079,
izdala UE Koper. gng-43565

Beškovnik Miran, Škale 190, Velenje,
potni list, št. AA 621702, izdala UE Velenje.
gnd-43693

Bogatin Bogdan, Iztokova ulica 20, Ma-
ribor, potni list, št. BA 633538, izdala UE
Maribor. gnd-43847

Bojkovski Ljubomir, Celovška 87, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 522525, izdala UE
Ljubljana. gnk-43711

Boruta Jurij, Hotimirova ulica 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 680249, izdala UE
Ljubljana. gnb-43895

Braico Loris, Rozmanova 5, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
37503, izdala UE Koper. gny-43851

Breceljnik Jure, Kneza Koclja 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 454197, izdala UE
Ljubljana. gnw-43624

Brilej Ivan, Milano, Italija, potni list, št.
AA 270136, izdala UE Trbovlje. gnu-43876

Brodar Janja, Mlinše 25, Izlake, potni
list, št. BA 990606, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnc-43719

Cilenšek Mitja, Podlog 9/c, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. AA 385407,
izdala UE Žalec. gnw-43849

Colić Siniša, Linhartova cesta 66, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 616311, izdala UE
Ljubljana. gnr-43754

De Vivi Daniel, Trnovska 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 876094, izdala UE Ljublja-
na. gnj-43862

Dolher Žiga, Župančičeva 2, Izola - Iso-
la, potni list, št. BA 914205, izdala UE Izo-
la. gnv-43850

Erjavec Aleš, Mali Bakovci 29, Murska
Sobota, potni list, št. BA 613233, izdala UE
Murska Sobota. gng-43865

Fabijan Janja, Šmartno pri Slovenj Grad-
cu 177, Slovenj Gradec, potni list, št. BA
388737, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-43619

Fabricijo Katarina, Hruševlje 4, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
53805, izdala UE Nova Gorica. gnz-43746

Fabricijo Uroš, Hruševlje 4, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
53801, izdala UE Nova Gorica. gne-43742

Ferjan Marko, Olševek 41, Preddvor,
potni list, št. BA 615680, izdala UE Kranj.
gng-43615

Filipčič Tilen, Ul.Proletarskih brigad 13,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 144055, izdala UE Izola. gnv-43625

Gačič Slavko, Bezenškova 7, Celje, pot-
ni list, št. BA 684952, izdala UE Celje.
gnm-43809

Glavač Marija, Kvedrova cesta 11, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 934568, izdala UE
Ljubljana. gnv-43875

Glumac Jana, Ul. Angelce Ocepkove 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 592049, izdala
UE Ljubljana. gnb-43720

Grad Ivan, Cesta v Kresnice 19, Pod-
grad, Ljubljana, potni list, št. AA 315929,
izdala UE Ljubljana. gne-43717

Grdič Davorin, Nova pot 4, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 901338, izdala
UE Ljubljana. gnk-43811

Gruden Bogdan Ivan, Moškričeva ulica
40, Ljubljana, potni list, št. CA 33288, izda-
la UE Ljubljana. gnx-43898

Hrkman Robert, Razgled 32, Piran - Pi-
rano, potni list, št. BA 228054, izdala UE
Piran. gnm-43734

Jager Franc, Laše 1/b, Podplat, potni
list, št. AA 959329, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnb-43795

Jalovec Ivica, Vinje 79, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. AA 878963, izdala UE Ljublja-
na. gnw-43724



Stran 11252 / Št. 120-124 / 29. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Janžeković Aleksander, Spodnji Ka-
menščak 9/i, Ljutomer, potni list, št. BA
752408, izdala UE Ljutomer. gns-43728

Jelenc Valentin, Podnart 58, Podnart,
potni list, št. BA 446046, izdala UE Ra-
dovljica. gnn-43683

Juhart Tatjana, Devina 26, Slovenska
Bistrica, potni list, št. AA 287706, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnw-43824

Kapič Linda, Jakčeva 2, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 845489, izdala UE Ljublja-
na. gnm-43609

Klinc Nadja, Bevkova ulica 9, Žalec,
potni list, št. BA 367712, izdala UE Ža-
lec. gno-43682

Kocen Franjo, Spodnje Gorje 28,
Zgornje Gorje, potni list, št. AA 504099,
izdala UE Radovljica. gnj-43637

Kolar Gregor, Gimnazijska pot 15/a,
Trbovlje, potni list, št. BA 625708, izdala
UE Trbovlje. gnb-43620

Košak Simona, Koseskega 30/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 313475, izdala UE
Ljubljana. gno-43557

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, potni
list, št. CA 20412, izdala UE Ljubljana.
gnl-43885

Likar Robert, Ulica 1. maja 14, Postoj-
na, potni list, št. BA 244293, izdala UE
Postojna. gnm-43759

Liščinski Goran, Trg revolucije 10/a,
Trbovlje, potni list, št. BA 109733, izdala
UE Ljubljana. gnh-43789

Livadić Senad, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 720746, izdala UE
Ljubljana. gnd-43893

Logar Uroš, Rožna dolina, Cesta
XI/12, Ljubljana, potni list, št. BA
707579, izdala UE Ljubljana. gnm-43613

Mačar Mladen, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 902553, izdala UE
Ljubljana. gnk-43636

Malek Franc, Kicar 71, Ptuj, potni list,
št. BA 925486, izdala UE Ptuj.
gnh-43764

Malešič Alenka, Ižanska cesta 277/b,
Ljubljana, potni list, št. AA 592837, izdala
UE Ljubljana. gnh-43889

Malešič Jaka, Ižanska cesta 277/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 861741, izda-
la UE Ljubljana. gnk-43886

Malešič Matevž, Ižanska cesta 277/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 771298, izda-
la UE Ljubljana. gni-43888

Malešič Nejc, Ižanska cesta 277/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 771299, izda-
la UE Ljubljana. gnj-43887

Malus Tina, Cesta 30. avgusta 1, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 499378, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-43635

Maurič Herman, Koroška cesta 31,
Radlje ob Dravi, potni list, št. BA 615116,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-43562

Meze Klemen, Pot na Fužine 27, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 886143, izdala UE
Ljubljana. gnw-43799

Miklavčič Klemen, Breg 49, Žirovnica,
potni list, št. BA 236307, izdala UE Jese-
nice. gnq-43559

Mirtič Andrej, Litijska 56, Ljubljana,
potni list, št. BA 796953, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-43798

Mrkonja Milan, Polonce Čuda 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 931439, izdala UE
Ljubljana. gnl-43810

Muršak Gabrijela, Zgornja Kungota 31,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
705575, izdala UE Pesnica. gnz-43846

Novak Simon, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, potni list, št. BA 886163, izdala
UE Ljubljana. gnt-43877

Oblak Karmen, Smledniška cesta 43/a,
Kranj, potni list, št. BA 677545, izdala UE
Kranj. gnx-43698

Obran Milena, Moškanjci 4, Gorišnica,
potni list, št. BA 180026, izdala UE Ptuj.
gnp-43706

Oštarjaš Nevenka, Makucova 31, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 823337, izdala UE
Ljubljana. gnk-43661

Pauro Zoran, Regentova 6, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. BA 763256, izdala
UE Koper. gnz-43621

Pavlič Anton, Pameče 181, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. BA 156483, izdala UE
Slovenj Gradec. gnh-43839

Pavlovič Silva, Drašiči 42, Metlika, pot-
ni list, št. BA 758724, izdala UE Metlika.
gnn-43833

Pečarič Alen, Dekani 102, Dekani, pot-
ni list, št. AA 85970, izdala UE Koper.
gnq-43730

Petek Boris, Moškanjci 103, Gorišni-
ca, potni list, št. AA 358929, izdala UE
Ptuj. gnz-43696

Pirc Aleš, Hrastje 81, Kranj, potni list,
št. CA 010276, izdala UE Kranje.
gnn-43558

Pleško Dušan Stanislav, Jeranova 1/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 556867, izdala
UE Ljubljana. gni-43863

Ponjević Edis, Tbilisijska ul. 24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720627, izdala UE
Ljubljana. gnj-43787

Potokar Krajnik Marjetica Majda, Puho-
va ulica 13, Ljubljana, potni list, št. AA
331726, izdala UE Ljubljana. gni-43813

Prodan Špela, Benčičeva 6, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 18677, izdala UE Koper. gnq-43630

Rajh Marko, Ptujska cesta 6/a, Ljuto-
mer, potni list, št. BA 186813, izdala UE
Ljutomer. gnk-43836

Razdrh Breda Miroslava, Poljanska c.
19, Ljubljana, potni list, št. BA 63474, iz-
dala UE Ljubljana. gnn-43658

Roškarič Danilo, Šentiljska cesta 35/a,
Maribor, potni list, št. AA 45378, izdala UE
Maribor. gnu-43701

Rudaš Jutka, Dolga vas 35/a, Lendava
- Lendva, potni list, št. AA 211843, izdala
UE Lendava. gni-43738

Rugani Mirko, Gavce 28/b, Šmartno
ob Paki, potni list, št. AA 701481, izdala
UE Velenje. gny-43697

Rutar Jožko, Volarje 4, Tolmin, potni
list, št. AA 253609, izdala UE Tolmin.
gni-43838

Skerbinc Igor, Kočevarjeva ulica 9, Ma-
ribor, potni list, št. BA 618620, izdan 24.
4. 1997 pri MZZ RS. gne-43796

Spasojević Milan, Groharjeva 5, Mari-
bor, potni list, št. BA 741861, izdala UE
Maribor. gnl-43560

Spirova Marija, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 306815, izdala UE
Ljubljana. gnl-43835

Sraka Metka, Lipovci 41/a, Beltinci,
potni list, št. BA 308362, izdala UE Mur-
ska Sobota. gne-43617

Stojanović Matevž, Ulica Polonce Čude
1, Ljubljana, potni list, št. BA 885776, izda-
la UE Ljubljana. gne-43817

Stojanović Violeta, Ulica Polonce Čude
1, Ljubljana, potni list, št. AA 680850, izda-
la UE Ljubljana. gnf-43816

Urh Rozika, Hudi kot 73, Ribnica na Po-
horju, potni list, št. BA 417401, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnk-43686

Urh Samo, Gorenjska 33/c, Radovljica,
potni list, št. AA 186519, izdala UE Radov-
ljica. gnm-43884

Vidnar Branko, Kocljeva 13, Gornja Rad-
gona, potni list, št. BA 667103, izdala UE
Gornja Radgona. gnd-43743

Vodopivec Tanja, Pot na Drenikov vrh
12, Ljubljana, potni list, št. AA 712583,
izdala UE Ljubljana. gnz-43871

Volavšek Rok, Ulica Janeza Puharja 9,
Kranj, potni list, št. CA 15792, izdala UE
Kranj. gnf-43891

Zadnik Sandra, Koštabona 70, Šmarje,
potni list, št. BA 947498, izdala UE Koper.
gnt-43852

Zadnik Vesna, Koštabona 70, Šmarje,
potni list, št. BA 177065, izdala UE Koper.
gns-43853

Zadnik Vesna, Koštabona 70, Šmarje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 61620,
izdala UE Koper. gnr-43854

Zadnik Viljem, Koštabona 70, Šmarje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 61619,
izdala UE Koper. gnq-43855

Zaveršnik Katja, Latkova vas 30, Pre-
bold, potni list, št. BA 822913, izdala UE
Žalec. gni-43688

Zaveršnik Rajko, Latkova vas 30, Pre-
bold, potni list, št. BA 133586, izdala UE
Žalec. gng-43690

Zaveršnik Sonja, Latkova vas 30, Pre-
bold, potni list, št. BA 631193, izdala UE
Žalec. gnh-43689

Zver Marija, Župančičeva 6, Lendava -
Lendva, potni list, št. BA 234396, izdala UE
Lendava. gnj-43737

Žafran Štefan, Migojnice 76, Griže, pot-
ni list, št. BA 337675, izdala UE Žalec.
gnx-43598

Žigon Uroš, Benčičeva 4, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
160586, izdala UE Koper. gno-43732

Žitnik Barbara, Hajdoše 100, Hajdina,
potni list, št. BA 962252, izdala UE Ptuj.
gnl-43760

Živković Božidar, Pristava, Podvasca 7,
Tržič, potni list, št. BA 930953, izdala UE
Tržič. gnv-43600

Osebne izkaznice

Alič Katja, Grilčeva 28, Idrija, osebno
izkaznico, št. 235235. gnv-43825

Baniček Branimir, Milčinskega 2, Celje,
osebno izkaznico, št. 349467. gnv-43750

Bauman Irena, Cesta na jezero 16, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 205228.
gnt-43627

Bošnjak Bernard, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
149113. gny-43647

Comis Marija Magdalena, Pristava 7,
Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
339329. gnh-43714
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Cor Danijel, Vaneča 57, Puconci, oseb-
no izkaznico, št. 86009. gnn-43733

Černigoj Roman, Brezje 84, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 2595. gnq-43805

Gorkič Gregor, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 273330.
gnk-43736

Hiti Milena, Ljubljanska 8, Dob, osebno
izkaznico, št. 258853. gno-43807

Iljazi Miruše, Most na Soči 56, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 282080.
gno-43832

Janko Marta, Lončarovci 27, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 37280.
gnp-43831

Juršič Anton, Veliki Cerovec 31, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 322279.
gnb-43845

Juvan Blaga, Petrovičeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 513252. gnx-43848

Kaćanski Marija, Topniška 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 55187.
gnh-43814

Kapitler Tadej, Gotovlje 146, Žalec,
osebno izkaznico, št. 146332. gnd-43868

Knežević Boško, Novosadska 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 294534.
gnw-43649

Kocen Franjo, Spodnje Gorje 28, Zgor-
nje Gorje, osebno izkaznico, št. 177901.
gni-43638

Koderman Andrej, Nadgoriška cesta 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 325111.
gnm-43834

Kurent Peter, Jelovškova 5/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 276279. gnc-43894

Lesjak Anton, Ljubljanska 36, Domžale,
osebno izkaznico, št. 187211. gno-43882

Majcen Špela, Ipavčeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 326042. gnq-43555

Mašera Polonca, Sotelska ulica 20, Ro-
gaška Slatina, osebno izkaznico, št. 60997.
gnc-43869

Meh Leopold, Laze 43, Velenje, osebno
izkaznico, št. 287789. gnf-43616

Mihelič Janez, Krožna pot 10, Domžale,
osebno izkaznico, št. 545151. gny-43722

Mikolič Vincenc, Pristavica 5, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 346797.
gnv-43700

Milenkovič Borislav, Finžgarjeva 17,
Bled, osebno izkaznico, št. 156152.
gnr-43729

Osterc Borut, Slovenska 32, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 374307.
gnr-43829

Pestiček Jožef, Ulica heroja Šercerja 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 165098.
gnh-43864

Posavac Petar, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 381955. gnt-43802

Praprotnik Miha, Tržaška cesta 20, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 378034.
gnm-43684

Rebek Modic Sara, Belokranjska 22,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 206597.
gnt-43827

Ribičič Marko, Einspielerjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 39609.
gnb-43820

Rutar Jožko, Volarje 4, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 360887. gnj-43837

Sivčevič Sanel, Jelovška 16, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 294955.
gnx-43623

Sivka Katja, Grliče 32, Podplat, osebno
izkaznico, št. 57249. gng-43740

Sladič Jasna, Emonska II. ulica 2, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 544929.
gnr-43879

Slivšek Frančiška, Armeško 8, Brestani-
ca, osebno izkaznico, št. 428007.
gnh-43614

Stajnko Elizabeta, Maistrova 19, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 340251.
gnt-43752

Šetar Alenka, Tomšičeva 17, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 323417.
gnc-43794

Vida Irenca, Bratov Čebuljev ulica 1,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.116/2000. gno-43757

Vodopivec Tanja, Pot na Drenikov vrh
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 22722.
gnx-43823

Vogrinčič Marija, Murnova 11, Krog,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
142948. gnq-43830

Zirnstein Nastja, Župančičeva 8, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 216426.
gny-43622

Zupanc Jožefa, Razgledna 1, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 229500. gnj-43687

Zupančič Andrej, Dolenja nemška vas
18, Trebnje, osebno izkaznico, št. 161277.
gno-43861

Žunko Hedviga, Pot v dolino 37, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 337420.
gnt-43602

Vozniška dovoljenja

Alibegić Jasmina, Jamova cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286516, reg. št. 227189, izdala UE
Ljubljana. gns-43803

Arsenijević Radmila, Clevelandska ulica
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1014341, reg. št. 98328, izda-
la UE Ljubljana. gnl-43685

Atlija Martina, Dvorje 8, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1347827, reg. št. 51244, izdala UE
Kranj. gnu-43776

Bajrektarević Alaga, Frankovo naselje
73, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22028, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnp-43556

Ban Uroš, Križe 21, Koprivnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. 140377.
gnp-43631

Baniček Branimir, Milčinskega 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45849, izdala UE Celje. gnw-43749

Bauman Irena, Cesta na jezero 16, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6328, izdala UE Cerknica. gnu-43626

Beganović Rogić Olivera, Steletova 25,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12327, izdala UE Kamnik. gng-43765

Bevc Roman, Krivica 20, Prevorje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11544, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnc-43744

Bezenšek Sonja, Breg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064034, reg. št. 142635, izdala UE Ljub-
ljana. gny-43897

Bistrović Alojz, Srednjevaška ulica 43,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1010172, reg. št. 63845, izdala UE
Ljubljana. gnp-43806

Bračič Tomaž, Štrekljeva ulica 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
118489, izdala UE Maribor. m-2131

Bračun Darja, Mestni trg 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6622. gny-43772

Burja Mitja, Volčji potok 28, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18083,
izdala UE Kamnik. gnb-43770

Cilenšek Matej, Kaplja vas 15/a, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
675036, izdala UE Žalec. gnb-43870

Cussigh Marko, Cesta 14. divizije 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH
A-125, št. S 1290330, reg. št. 115120.
m-2146

Cvetkovski Aleksander, Ulica bratov Kna-
pič 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1137491, reg. št. 215913, izda-
la UE Ljubljana. gnd-43618

Černač Janez, Koseskega ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 516677, reg. št. 62522, izdala UE
Ljubljana. gnp-43606

Debeljak Ana, Begunje 38, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 491922, reg. št. 1563. gnq-43680

Dirmbek Peter, Brezina 28/d, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 12522,
izdala UE Brežice. gnf-43866

Dobrina Boris, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1193178, reg. št. 220619, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-43725

Domajnko Andrej, Ulica 28. maja 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 689453, reg. št. 94536, izdala UE
Ljubljana. gnf-43741

Draganič Franc, Trubarjeva 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S
163295, reg. št. 6865. m-2142

Drajer Tadej, Kozjak pri Ceršaku 33,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5863, izdala UE Pesnica. m-2124

Draksler Sebastjan, Marno 19/b, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5974. gnf-43591

Đukić Zlatan, Gospodinjska ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1189883, reg. št. 181490, izdala UE
Ljubljana. gnp-43881

Emeršič Mihaela, Dogoška cesta 59,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 872849, reg. št. 105268, izdala UE Ma-
ribor. m-2136

Flis Avgust, Dečmanova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1106221, reg. št. 69810, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-43801

Gabrijel Urška, Pristava 4, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1197470,
reg. št. 11122, izdala UE Trebnje.
gno-43857

Grlič Ivo, Opekarniška 12/f, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 11836,
izdala UE Šentjur. gnw-43699

Hafner Igor, Vas 21/a, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7178,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnd-43793

Hafner Janez, Kebeta ulica 7, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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889702, reg. št. 157712, izdala UE Ljublja-
na. gnr-43858

Hostnik Franc, Strtenica 6, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
17739, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gny-43797

Hribar Primož, Sostrska cesta 30/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453907, reg. št. 243016, izdala UE Ljub-
ljana. gno-43707

Iljazi Miruše, Most na Soči 56, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1338133,
izdala UE Tolmin. gnw-43778

Jakše Marko, Rašica 4, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
145603, reg. št. 120146, izdala UE Ljublja-
na. gne-43892

Jambor Aleksander, Čikečka vas 14, Pro-
senjakovci - Partosfalva, vozniško dovolje-
nje, št. 17071. gng-43590

Jeras Matej, Zg. Stranje 9/b, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10833,
izdala UE Kamnik. gnm-43784

Juvančič Matevž, Teslova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134168, reg. št. 214281, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-43751

Kapun Ivan, Ruška 99, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1278022, reg.
št. 116341, izdala UE Maribor. m-2129/a

Ketiš Franc, Veličane 70, Ivanjkovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7502,
izdala UE Ormož. gnz-43771

Kodila Garbriela, Murski Črnci 2/a, Tiši-
na, vozniško dovoljenje, reg. št. 24474.
gnl-43585

Kolarič Barbara, Ješenca 7/f, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408769,
reg. št. 109066, izdala UE Maribor. m-2143

Koncilja Martin, Grajski trg 40, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2752, izdala UE Novo mesto. gnq-43580

Koplan Rok, Karantanska cesta 1, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1219458, reg. št. 32651, izdala UE Dom-
žale. gnz-43896

Koršič Aleš, Izvidniška ulica 25, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 23504.
gnh-43768

Kosec Gorazd, Zgornje Gameljne 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 4012772, reg. št. 204300, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-43800

Kostajnšek Lučka, Kraigherjeva 29, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20223, izdala UE Ptuj. gnk-43586

Košarkoska Marija, Koroška cesta 1/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
563145, reg. št. 18096, izdala UE Velenje.
gnf-43691

Kovačič Jan, Kettejeva 2, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. A do 125, GH,
št. S 1363661, reg. št. 17533, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnh-43564

Kraševec Elizabeta, Mačkovci 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069141, reg. št. 7555, izdala UE Domža-
le. gng-43890

Krivec Marko, Zagrad 131/b, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 43976.
gne-43792

Krivošija Borka, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234583, reg. št. 223608, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-43612

Kržan Bojan, Kolajbova ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135734, reg. št. 47955, izdala UE Ljublja-
na. gnd-43818

Kudelić Fikret, Cesta na Brdo 109, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 189434, izdala UE Ljubljana.
gnn-43808

Lah Ljerka, Žaucerjeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042561, reg. št. 209811, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-43821

Lebeničnik Helena, Cesta Ceneta Štu-
parja 106, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 263633, reg. št. 11736,
izdala UE Ljubljana. gnq-43605

Lipovac Marija, Velika Slevica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
446268, reg. št. 47334, izdala UE Ljublja-
na. gnl-43710

Lovrenčič Mirjam, Kardeljeva ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077338, reg. št. 183902, izdala UE
Ljubljana. gnc-43694

Maksić Djuro, Podbrdo 43, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 000793690, iz-
dala UE Tolmin. gnj-43587

Martinez Suzana, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369068, reg. št. 201204, izdala UE
Ljubljana. gnj-43812

Maurič Herman, Koroška cesta 31, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6030, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-43563

Mihelič Janez, Krožna pot 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
234687, reg. št. 18327, izdala UE Domža-
le. gnz-43721

Mujagič Suvad, Trg sv. Jerneja 2, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8525, izdala UE Kočevje. gnc-43844

Obretan Vili, Ludranski vrh 20, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 16799, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnb-43674

Ocvirk Tanja, Lušečka vas 1, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15906, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-43571

Perčič Feliks, Vipavska 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1436882, reg. št.
8944. gnm-43859

Perenič Gordan, Selce 55, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 9664,
izdala UE Postojna. gnc-43748

Petričić Sebastijan, Vršnik 18, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11165, izdala UE Pesnica. m-2125

Polenek Slavko, Podkraj 6, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005457,
izdala UE Žalec. gne-43692

Pozsgai Kerstin, Čentiba 424/c, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13493, izdala UE Lendava. gnb-43695

Pucelj Matjaž, Avgustinčičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191748, reg. št. 157105, izdala UE
Ljubljana. gnk-43761

Rajh Mateja, Spodnji Ključarovci 2, Veli-
ka Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10950, izdala UE Ormož. gnw-43874

Ramot Dejan, Kardeljeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1444363, reg. št. 119049. m-2145

Rankovec Alan, Trčova 226, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127612, reg. št. 96274, izdala UE Mari-
bor. m-2141

Rihtarec Mladen, Tomšičeva ulica 12,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9071, izdala UE Lendava.
gnu-43826

Rupena Ervin, Strunjan 68, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9558, izdala UE Piran. gns-43678

Rutar Ana, Ul. Albina Rejca 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000443677, iz-
dala UE Tolmin. gnp-43581

Sečnik Katja, Vrzdenec 10, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1105997, reg.
št. 212223, izdala UE Ljubljana. gnh-43589

Sladič Jasna, Emonska II. ulica 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299104, reg. št. 203509, izdala UE Ljub-
ljana. gns-43878

Slokan Janez, Cuber 19, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7935,
izdala UE Ljutomer. gnc-43769

Smole Ivan, Uršna vas 12, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
št. 4221, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-43702

Snedic Janez, Vrtna ulica 14, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5233, iz-
dala UE Tržič. gnx-43873

Softić Fahrudin, Željne 14, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 12680, izdala UE
Kočevje. gnf-43766

Staniša Primož, Črmošnjice 5/b, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 32730, izdala UE Novo mesto.
gnw-43774

Svenšek Rok, Koroška ulica 5, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7681,
izdala UE Ruše. m-2129

Šetar Alenka, Tomšičeva 17, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16364. gnx-43773

Šimnovec Gregor, Šišenska cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011727, reg. št. 146579, izdala UE
Ljubljana. gnh-43739

Škrjanc Kristjan, Kolodvorska 18, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11375. gne-43767

Tepić Zoran, Polanškova ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192566, reg. št. 133721, izdala UE Ljub-
ljana. gng-43790

Trelc Alenka, Žagarjeva 21, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
561936, reg. št. 19644. gns-43578

Truzzardi Marko, Rozmanova ulica 24/f,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 206197, reg. št. 8093, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnu-43676

Ulaga Drago, Sele pri Polskavi 49, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 7509. gnt-43677

Urh Samo, Gorenjska 33/c, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900305, reg. št. 13166, izdala UE Radov-
ljica. gnn-43883

Varga Miran, Dvor 50, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 001233613, izdala UE Tol-
min. gnn-43583

Vergan Miran, Plavje 105/a, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 40306,
izdala UE Koper. gnc-43819
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Vida Irenca, Bratov Čebuljev ulica 1,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 116/2000.
gnn-43758

Viher Rok, Jareninski dol 23, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11152,
izdala UE Pesnica. m-2133

Vodopivec Tanja, Pot na Drenikov vrh
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 842065, reg. št. 157404, izda-
la UE Ljubljana. gny-43822

Voštinić Nada, Preglov trg 11, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 119/2000. gnx-43723

Weiffenbach Franc Peter, Na plavžu 11,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 4820, izdala UE Škofja Loka.
gnz-43671

Weiffenbach Magdalena, Na plavžu 11,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1, izdala UE Škofja Loka. gny-43672

Weitzer Bojana, Ključarovci 82, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11449, izdala UE Ljutomer.
gnb-43570

Zadnik Vesna, Koštabona 70, Šmarje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 28487.
gnv-43675

Zavec Edvard, Zg. Leskovec 9/a, Zgor-
nji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 41287, izdala UE Ptuj. gnf-43566

Zupančič Andrej, Dolenja nemška vas
18, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1316085, reg. št. 10037, izdala UE
Trebnje. gnp-43860

Zupančič Metod, Drenik 8, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
229886, reg. št. 97850, izdala UE Ljublja-
na. gng-43715

Živkovič Božidar, Podvasca 7, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10031, iz-
dala UE Tržič. gnt-43577

Žunko Hedviga, Pot v dolino 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14127, reg. št. 64222, izdala UE Ljublja-
na. gns-43603

Zavarovalne police

Beg Petra, Pristava, Pot na polje 6, Tr-
žič, zavarovalno polico, št. 242108, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnn-43708

Černač Marija, Koče 17, Prestranek, za-
varovalno polico, št. AO 0771236, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnp-43781

Finžgar Leon, Črešnjevec 31, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št.
228034, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-2147

Hedžet Denis, Dobravska 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0295305, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d.filiala Maribor.
gnv-43775

Pajtler Alojz, Cesta 4. julija 143, Krško,
zavarovalno polico, št. 284488, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnm-43584

Primožič Ida, Jenkova ulica 13, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 740521, izdala
zavarovalnica Tilia. gnr-43608

Tramšek Blaž, Matije Blejca 10, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 321451, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-43704

Spričevala

Babič Patricija, Ob stolpu 2, Izola - Isola,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole.
gnc-43673

Bartolič Mojca, Sneberško nabrežje 68,
Ljubljana, spričevalo Srednje pedagoško na-
ravoslovne šole Koper, izdano leta 1981,
1982 in 19832. gnr-43779

Brezovnik Stanislava, Pohorska 108, Vu-
zenica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje frizerske šole v Mariboru, izdano leta
1982, 1983 in 1984. m-2135

Čauševič Dejan, Potrdilo o končani
osnovnošolski obveznosti OŠ Antona Glo-
bočnika v Postojni, izdano leta 1998.
gns-43753

Dobršek Damjan, Cesta 4. julija 48, Kr-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Krško, izdano leta 1996. gnj-43762

Dornik Nataša, Miren 125/b, Miren, di-
plomo Srednje trgovske šole, izdana leta
1988. gny-43872

Fikret Coso, Orožnova 2, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Konfekcijsko mo-
delarske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-2121

Gomboc Avguštin, Mejna 7, Tišina, spri-
čevalo Šole za avtomehanike v Mariboru,
št. 07/3E, izdano 26. 6. 1696. m-2137

Gregorc Jože, Stanka Vraza 38, Iva-
njkovci, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za lesno in kovinsko stroko
Ptuj, št. 168/60, izdano leta 1966.
gnp-43756

Gregorinčič Franc, Zgornji Kamenščak
6, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske agroživilske šole, Šola za kmetij-
sko mehanizacijo Maribor, poklic kmetijski
mehanik, izdano leta 1982/83. m-2139

Hamzić Damir, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje te-
hniške šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnk-43611

Horvat Štefan, Prelog, Breznikova cesta
48, Domžale, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šole za voznike motornih vozil Ježica,
izdano leta 1975. gnb-43595

Huetler Peter, Zg. Velka 20, Zgornja Vel-
ka, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, iz-
dano leta 1995. m-2144

Ikanović Nihad, Seona 174, Banoviči,
BIH, indeks, izdala Gradbena šola Ivana
Kavčiča v Ljubljani leto izdaje 1982.
gnl-43610

Jurak Sabina, Dol. Kamence 69, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Gostinske šole,
izdano leta 1994. gnr-43679

Jurkas Lidija, Račka cesta 15, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-2128

Korošec Franc, Ivenca 11, Vojnik, spri-
čevalo o zaključnem izpitu GŠ v Celju, smer
natakar, zap. št. 29. m-2138

Kužnik Iztok, Trata XV/4, Kočevje, diplo-
mo Šole za miličnike kadete, št.
II-289/16-8/80, izdana 26. 6. 1980.
gni-43596

Lani Anica, Gumišče 3, Škofljica, spri-
čevalo 8. razreda OŠ - Izobraževalni center
Miklošič v Ljubljani, izdano na ime Matic
Lani, izdano leta 2000. gne-43867

Marinšek Aleksander, Planina 157, Pla-
nina, indeks, št. G 17137, izdala Biotehni-
ška fakulteta v Ljubljani. gnd-43593

Perko Metka, Virje 34, Tržič, spričevalo
3. letnika ŠCBP, izdano leta 1979/80, iz-
dano na ime Mrak Metka. gnu-43576

Perković Robert, Ulica Staneta Severja
17, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Slav-
ka Šlandra Maribor, izdano v šolskem letu
1984/85. m-2130

Petek Primož, Ižakovci 93, Beltinci, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, smer kamnosek,
izdano leta 2000. gns-43607

Simonič Vanja, Gosposvetska 16, Mari-
bor, indeks, št. 41045312, FOV Kranj.
m-2132

Šenekar Ivan, Nikova 8, Lenart v
Slov.goricah, maturitetno spričevalo Dru-
ge gimnazije Maribor, izdano leta
1979/80. m-2134

Širok Majda, Ob potoku 34, Vrhnika,
indeks, št. 10021 - podiplomski študij, iz-
dala FDV v Ljubljani. gnj-43791

Trček Robert Martin, Ul. bratov Tuma
14, Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani. gnq-43655

Vilčnik Zlatko, Delavska 6, Maribor, za-
ključno spričevalo OŠ Slava Klavora Mari-
bor, izdano v šolskem letu 1980/81.
m-2127

Zgaga Polona, Gasilska 5/a, Selnica ob
Dravi, indeks, št. 61103102, izdala Peda-
goška fakulteta Maribor. m-2122

Ostali preklici

Belović Danica, Stara 2, Murska Sobo-
ta, delovno knjižico, reg. št. 54995, ser. št.
0103513, izdala UE Murska Sobota.
gnw-43574

Fabricijo Katarina, Hruševlje 4, Dobrovo
v Brdih, delovno knjižico. gny-43572

Fabricijo Katarina, Hruševlje 4, Dobrovo
v Brdih, kmetijski vložek, št. 1708, izdala
UE Nova Gorica. gny-43747

Fabricijo Uroš, Hruševlje 4, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 1705.
gnb-43745

Furlani Sabrina, Prvačina 118, Dor-
nberk, študentsko izkaznico, št. 11990534,
izdala Visoka šola za zdravstvo. gnq-43780

Gala Maša, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gni-43763

Gliha Živa, Štantetova 28, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 20950050, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnt-43727

GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, licenco št.
430/21 za vozila z reg. oznako NM
34-20H, NM 34-19H, NM 34-17H in NM
34-13H. gnc-43569

Gostenčnik Jože, Dvorjane 29/a, Spod-
nji Duplek, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1059693. m-2123

Jerše Boštjan, Goriška ulica 49, Ljublja-
na, delovno knjižico, izdana na ime Petrič
Boštjan. gnf-43716

Jesih Milan, Ulica pregnancev 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnp-43856
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Kavčič Simona, Mala Ligojna 32, Vr-
hnika, študentsko izkaznico, št.
9767810, izdala Ekonomska fakulteta.
gnq-43755

KIA MOTORS IMPORT d.d., Leskoško-
va 2, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1083256
za vozilo KIA Sportage 2.0 MRDI, št. šasije
KNEJA553W5431505. gnc-43644

Koradej Štefan, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, certifikat za opravljanje prevoza
nevarnih snovi, št. 009419, izdal MNZ.
gnk-43815

Korošec Anamarija, Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofij-
ska klasična gimnazija. gnq-43880

Krebs Aleksander, Topniška ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-43703

Krulec Jurij, Železno 5/b, Žalec, certifi-
kat za voznika, ki prevaža nevarno blago št.
13156, izdalo MNZ dne 23. 4. 1999.
gne-43592

Kurbus Nataša, Šratovci 18, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 29008830.
m-2126

Mirčeta Zoran, Cesta talcev 26/a, Voj-
nik, dvižni listek pri urarstvu Trglavčnik Ce-
lje, št. 3519. m-2120

Novak Boštjan, Kompole 126, Štore, de-
lovno knjižico izdano leta 1991 pri UE Ce-
lje. gnr-43629

Počkaj Marija, Dolomitskega odreda 2,
Postojna, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1076146. gnv-43575

Rep Emira, Cesta v Staro vas 5, Postoj-
na, delovno knjižico. gnr-43579

Rus Jasmina, Trata VII/16, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico, št. 01000265, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnk-43561

Selko Anton, Šentožbolt 6, Trojane, de-
lovno knjižico. gny-43597

Shu Xianxing, Levstikova 9, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424483606. gnr-43804

Šenekar Didi, Ljubljanska 88, Maribor,
delovno knjižico reg. št. 34960, izdana v
Mariboru leta 1978. m-2140

Troha Andrej, Velike Žablje 37/f, Do-
bravlje, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, št. 614049.
gni-43588

Turk Milan, Sv. Anton 11, Pobegi, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole Piran. gno-43782

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakul-
teta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarje-
va 101, Ljubljana, preklicuje naročilnico
št. 34-726 z dne 24. 11. 2000 za nakup
blaga po izbiri. Ob-41456

Žilavec Jaka, Kopališka ulica 13, Mur-
ska Sobota, študentsko izkaznico, št.
27201, izdala Visoka upravna šola v Ljub-
ljani. gnm-43709
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