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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

Popravek

V javnem razpisu za oddajo gradbenih
del brez omejitev za adaptacijo in dozidavo
Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah, naročni-
ka Občine Šmarje pri Jelšah, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 2 z dne 12. 1. 2001,
Ob-41754, št. 351-25/00 se v 15. točki
druga alinea popravi in pravilno glasi:

– plačilni pogoji: 5 točk.
Uredništvo

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-42324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 436-97-46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: uporaba površin ob avto-
cestah za opravljanje sezonske ali celo-
letne gostinske ponudbe na počivali-
ščih.

Ocenjena vrednost povračila za leto
2001 je ocenjena na najmanj 65.515
SIT/mesečno za vsako od razpisanih loka-
cij, oziroma skupno 731.665 SIT/mesečno
za vse razpisane lokacije.

4. Kraj izvedbe:
– Lipce – desno in levo,
– Povodje – desno in levo,
– Zima – desno in levo,
– Polskava – desno in levo,
– Studenec – desno in levo,
– Divača - desno.
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)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

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

(b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: uporaba površin se od-
daja za 3 leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 47-88-439, faks 47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 19. 1. 2001 do 21. 2.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št. 50106-601-
291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 2. 2001 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Uporabo površin ob avtocestah za oprav-
ljanje sezonske ali celoletne gostinske po-
nudbe na počivališčih« Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 2. 2001
ob 9. uri na naslovu: Družba za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 50.000 SIT za vsako ponuje-
no lokacijo in veljavnostjo 121 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, ka-
drovska sestava in opremljenost in druge
pogoje navedene v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najvišja
ponudbena cena in druga merila navedena
v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Jančič
Osterc, univ. dipl. ekon. inž. grad. - DARS
d.d., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-411, faks 436-97-46.

19.
20. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: prvi javni razpis je bil objavljen
dne 3. 3. 2000 Ur. l. RS št. 19/2000 Ob-
22384.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za
blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 3/01 Ob-41991
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica
13, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. skupina: žita, mlevski izdelki:
1. Mercator SVS, d.d., Ptuj,
2. Petlja, d.o.o., Ptuj;
II. skupina: kruh, pekovsko pecivo,

slaščičarski izdelki:
1. Agro Styria, d.o.o., Pesnica pri Ma-

riboru,
2. Pekarna Postojna, d.o.o., Pekarna

Kruhek Ptuj,
3. Pekarna Hlebček, Vojko Šenveter

s.p., Pragersko,
4. Mayers, d.o.o., Pekarna Park, Ma-

ribor,
5. Kruh pecivo, d.d., Maribor;
III. skupina: razno prehrambeno bla-

go:
1. Mercator SVS, d.d., Ptuj,
2. Petlja, d.o.o., Ptuj;
IV. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava, d.d., Vipava,
2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana,
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
4. Ledo Slovenija, d.o.o., Ljubljana;
V. skupina: meso in mesni izdelki:
1. Mesarstvo Igor Bračič s.p., Mari-

bor,
2. Mesarija in predelava mesa Stevo

Babič s.p.,
3. Perutnina Ptuj, d.d., ptuj;
VI. skupna: zamrznjena in konzervira-

na hrana:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Lo-

ka-Mengeš,
2. Ledo Slovenija, d.o.o., Ljubljana;
VII. skupina: sveža zelenjava:
1. Gramis, d.o.o., Murska Sobota;
VIII. skupina: sadje:
1. Gramis, d.o.o., Murska Sobota,
2. Adolf Vrecl, Hoče.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bojana
Ilicha, Mladinska 13, Maribor, fco. kuhinja.

(b) Vrsta in količina blaga: prehrembe-
no blago po skupinah.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 583.140,81 SIT in

545.905 SIT,
2. skupina: 2,973.140 SIT,

3,286.160 SIT, 3,341.520 SIT, 2,635.260
SIT in 3,828.588 SIT,

3. skupina: 1,426.545,40 SIT in
1,282.306,20 SIT,

4. skupina: 3,390.976,50 SIT,
3,754.813,80 SIT, 2,328.025,40 SIT in
1,155.200 SIT,

5. skupina: 5,802.915 SIT,
5,929.130 SIT in 3,064.764 SIT,

6. skupina: 722.347,20 SIT,
515.783,60 SIT,

7. skupina: 905.480 SIT,
8. skupina: 690.000 SIT in 160.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 160.000 SIT (za posamezne artikle iz
skupine), 5,929.130 SIT.

11., 12.
Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu RS: Uradni list RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000.

Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor

Št. 146/2000 Ob-41993
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana,
faks 475-2186.

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

3. Datum izbire: 19. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, dobavni rok, funkcionalnost uporabe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Blagovna skupina A: Avto Triglav, d.o.o.,
Ljubljana,

Blagovna skupina B: Avto hiša Malgaj,
d.o.o., Trbovlje,

Blagovna skupina C: Avto Triglav, d.o.o.,
Ljubljana in Kia motors Import, d.d., Ljublja-
na,

Blagovna skupina D: Avto hiša Malgaj,
d.o.o., Trbovlje in Avtoimpex, d.o.o., Ljub-
ljana.

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

bno dobaviti:
Blagovna skupina A: 2 osebni vozili s

prostornino motorja do 1400 ccm,
Blagovna skupina B: 1 osebno vozilo s

prostornino motorja do 1600 ccm,
Blagovna skupina C: 5 osebnih vozil

karavan s prostornino motorja do 1800
ccm,

Blagovna skupina D: 4 osebna vozila
karavan s prostornino motorja do 2000
ccm 4WDI.

7. Pogodbena vrednost:
Blagovna skupina A: 3,243.662 SIT,
Blagovna skupina B: 2,660.220 SIT,
Blagovna skupina C: Avto Triglav

5,901.440 SIT,
Blagovna skupina C: Kia motors Import

7,890.000 SIT,

Blagovna skupina D: Avto hiša Malgaj
8,893.440 SIT,

Blagovna skupina D: Avtoimpex
7,147.579 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Blagovna skupina A: 1,990.800 SIT,

1,241.200 SIT,
Blagovna skupina B: 2,709.978,68 SIT,

1,968.800 SIT,
Blagovna skupina C: 3,470.113,60 SIT,

2,630.000 SIT,
Blagovna skupina D: 5,007.200 SIT,

3,573.785,50 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-38446.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 1/01 Ob-41994
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Maribo-
ru, Mariborska cesta 4, Orehova vas.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca za ugotavljanje sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je ekonomsko najugodnejša cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. pekovski izdelki:
– Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander,

2000 Maribor,
– Miklavška pekarna, A&V Lešnik,

d.o.o., Nad izviri 24, 2204 Miklavž,
– Pekarna Hlebček, Ptujska cesta 74,

2331 Pragersko,
– Pekarna trgovina, Viljem Strnad, s.p.,

Prečna ulica 26, 2317 Oplotnica:
2. pecivo:
– Pekarna Hlebček, Ptujska cesta 74,

2331 Pragersko;
3. mleko in mlečni izdelki:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vi-

narska cesa 5, 5271 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tostojeva

63, 1113 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče;
4. meso in mesni izdelki:
– Mesarija Fingušt Ivan, s.p., Hotinjska

cesta 19, 2312 Orehova vas,
– Mesarija Gselman Božo, s.p., Fram

52a, 2313 Fram,
– Vigros, d.o.o., Lendavska ulica 11,

9000 Murska Sobota;
5. sadje in zelenjava:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ulica 3,

9000 Murska Sobota;
6. sadni sokovi:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, 2250 Ptuj;
7. sadje – jabolka:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ulica 3,

9000 Murska Sobota,
– Šuntner Lepold, Partizanska 29, 2314

Pragersko;
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8. ribe:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana;
9. pašteta:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, 2250 Ptuj,
– Vigros, d.o.o., Lendavska ulica 11,

9000 Murska Sobota,;
10. živila:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, 2250 Ptuj,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2251 Ptuj;
11. razna prehrana:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, 2250 Ptuj,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2251 Ptuj;
12. zamrznjeno blago:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1113 Ljubljana,
– Vigros, d.o.o., Lendavska ulica 11,

9000 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franca

Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, Mari-
borska cesta 4, 2312 Orehova vas.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah – glej 5. točko.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,758.522,11 SIT, 70.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.

13.
Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka

Slivnica pri Mariboru

Ob-42060
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga - Biroopre-
ma, Ljubljana, Skupina A in C.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Ekonomat, Vetrinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost:  skupaj skupi-
na A in C: 7,170.930,94 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,310.896,21 SIT, 7,170.930,94 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37773.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42061
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS d.d., Ljubljana, Skupi-
na B in D.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Ekonomat, Vetrinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost:  skupaj skupina
B in D: 8,187.101 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupina B in D skupaj: 8,045.418,14
SIT, 8,187.101 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37773.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42062
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tercia tisk, Ptuj, Skupina E.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Ekonomat, Vetrinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost: skupina E;
5,445.500 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupina E; 5,661.715 SIT 5,445.500
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37773.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42063
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavas, d.o.o., Ljubljana,
Skupini A in C.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebna zaščitna sredstva.

7. Pogodbena vrednost: skupini A in C
skupaj: 32,609.707 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupini A in C skupaj; 32,609.707 SIT,
16,481.113 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37740.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42064
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 8. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stik, d.o.o., Ptuj, Skupine
B, D, E in F.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: osebna zaščitna sredstva.

7. Pogodbena vrednost: skupine B, D,
E, F skupaj: 26,824.407 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupine B, D, E, F skupaj 29,191.802
SIT, 25,459.407 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37740.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42110
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava Ljubljana,
Skupine B1, B2, C in D.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za pomožno napa-
janje v RTP in TTP.

7. Pogodbena vrednost:  skupaj skupi-
na B1, B2, C in D: 3,711.781,36 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8 (6 popol-

nih in 2 nepopolni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupine B1, B2, C in D skupaj
4,610.274,20 SIT, 3,661.815,60 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34656.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42121
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Socomec Sicon UPS Ljub-
ljana, Skupini A1 in A2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za pomožno napa-
janje v RTP in TTP.

7. Pogodbena vrednost: skupini A1 in
A2: 4,752.574,32 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8 (6 popol-

nih in 2 nepopolni).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: skupini A1 in A2 skupaj 5,141.514 SIT,
4,535.727,80 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34656.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Ob-42122
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za nakup blaga
brez omejitev.

3. Datum izbire:
20. 12. 2000 – sklop A oprema bolni-

ške sobe,
11. 12. 2000 – sklop B ostala oprema.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za dodelitev naročila, (te-
ža in način uporabe meril - 21. člen ZJN):

a) garancijska doba:
– garancijski rok vsaj 12 mesecev – 0

točk,
– garancijski rok vsaj 24 mesecev – 5

točk,
– garancijski rok vsaj 36 mesecev – 10

točk;
b) plačilni pogoji:
– rok plačila 60 dni po primopredaji – 0

točk,
– plačilo v vsaj treh enakih mesečnih

obrokih brez obresti – 3 točke,
– plačilo v vsaj šestih enakih mesečnih

obrokih brez obresti – 6 točk,
– plačilo v vsaj devetih enakih mesečnih

obrokih brez obresti – 9 točk,
– plačilo v vsaj dvanajstih enakih meseč-

nih obrokih brez obresti – 12 točk;
c) cena:
– najnižja cena – 100 točk,
– do 102% najnižje cene – 98 točk,
– do 104% najnižje cene – 96 točk,
– do 106% najnižje cene – 94 točk,
– do 108% najnižje cene – 91 točk,
– do 110% najnižje cene – 88 točk,
– do 115% najnižje cene – 85 točk,
– do 120% najnižje cene – 80 točk,
– do 125% najnižje cene – 70 točk,
– do 130% najnižje cene – 60 točk,
– do 130% najnižje cene – 50 točk,
– 130 in več odstotkov najnižje cene –0

točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Sklop A: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
Sklop B: Lesnina MG oprema, d.d., Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Studenec

48.
(b)
7. Pogodbena vrednost:
Sklop A: 25,955.408,36 SIT,
Sklop B: 17,440.047,41 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: osem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Sklop A: 36,370.592,33 SIT in

20,144.203,38 SIT,
Sklop B: 20,963.260,14 SIT in

17,440.047,41 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik je v postopku ocenjevanja ponudb
izločil enega od ponudnikov zaradi formal-
ne neustreznosti ponudbe ter v sklopu A
dva ponudnika zaradi materialne neustrez-
nosti predloženih vzorcev opreme.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100, Ob-37856.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 305-04/00-505 Ob-42123
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Mirna.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dodelitev naročila blaga po

43., 44. in 45. členu zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za ocenjevanje ponudb je
najnižja končna skupna vrednost iz obrazca
predračuna in na podlagi tega priznanje spo-
sobnosti trem po vrstnem redu najugodnej-
šim ponudnikom (to je z najnižjimi končnimi
skupnimi vrednostmi iz ponudbenih predra-
čunov) za dobavo svežega sadja in sveže
zelenjave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Bojan Krnc, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,

2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska cesta 244, 1000 Ljubljana,

3. KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10,
8000 Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sveže sadje in sveža zele-
njava, po planu mesečnih potreb za ob-
dobje od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,044.693 SIT, 5,819.810 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.

13.
Zavod za prestajanje kazni zapora

Dob pri Mirni

Št. 1/1-2001 Ob-42124
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Branik, Branik 31, Branik.
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): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
2. Skupina – piščanje in puranje

meso,
– ponudnik: MIP, d.d., Panovška c.

1, Nova Gorica.
5. Skupina – mleko in mlečni izdel-

ki,
– ponudnik: Agroind Vipava, Vinarska

c. 5.
6. Skupina – siri,
– ponudnik: Mlekarna Celeia, Arja vas

92, Petrovče.
7. Skupina – kruh, pekovsko peci-

vo, slaščice,
– ponudnik: Pekarna Mlinotest,

d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovščina.
8. Skupina – pecivo,
– ponudnik: Pecivo, d.d., Rejčeva

26, Nova Gorica.
9. Skupina – sveža in suha zelenja-

va, sadje,
– ponudnik: Sadje Gorica, d.o.o., Vr-

tojbenska c. 48, Šempeter.
10. Skupina – jajca,
– ponudnik: Agrogorica, d.d., Vrtoj-

benska c. 48, Šempeter.
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14. Skupina – sadni sokovi, čaji, pi-
jače,

– ponudnik: Gusto, de Presad, Ga-
brovka 7, Gabrovka.

15. Skupina – sirupi,
– ponudnik: Gusto, de Presad, Ga-

brovka 7, Gabrovka.
17. skupina – čaji,
– ponudnik: Droga Portorož, Obala

27, Portorož.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bra-

nik, Branik 31, 5295 Branik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: razvidna iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost: navedena v 10.
točki kot najnižja ponudbena vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
2. Skupina – piščančje in puranje me-

so – 531.949 SIT, 530.000 SIT,
5. Skupina – mleko in mlečni izdelki

– 513.727 SIT, 475.535 SIT,
6. Skupina – siri – 599,305.60 SIT,

243.078 SIT,
7. Skupina – kruh, pekovsko pecivo,

slaščice – 992.010,24 SIT, 522.650 SIT,
8. Skupina – pecivo – 604.500 SIT,

259.070 SIT,
9. Skupina – sveža in suha zelenjava,

sadje – 617.247 SIT, 509.800 SIT,
10. Skupina – jajca – 31.650 SIT,

30.000 SIT,
14. Skupina – sadni sokovi, čaji, pi-

jač – 248.125 SIT, 139.675 SIT,
15. Skupina – sirupi – 243.000 SIT,

198.563 SIT,
17. Skupina – čaji – 234.023 SIT,

210.842 SIT.
Razpis ni uspel za skupino:

10. Skupina – meso,
3. Skupna – mesni izdelki,
4. Skupina – zmrznjene ribe,
11. Skupina – zmrznjeno blago,
12. Skupina – mlevski izdelki in te-

stenine,
13. Skupina – konzervirano sadje, ze-

lenjava, ribe,
16. Skupina – ostalo prehrambeno bla-

go.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38478.

Osnovna šola Branik

Št. 5 Ob-42125
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zarja,

Zagajškova 8, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja cena. Za skupine živil: olja
in izdelki: zamrznejna in konzervirana zele-
njava, konzervirano sadje; žita, mlevski iz-
delki in testenine; zamrznjeni izdelki iz te-
sta; za ostalo prehrambeno blago ni bila
opravljena izbira.

Razlog: nezadostno število popolnih in
ustreznih ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano  se za čas od
1. 2. 2001 do 31. 1. 2002 prizna nasled-
njim ponudnikom:

a) meso in mesni izdelki:
1. Vigros, d.o.o., Murska Sobota,
2. Jurmes, d.d., Šentjur,
3. Hrib, d.o.o., Dobje,
4. Celjske mesnine, d.d., Celje,
5. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,

Rogatec,
6. Kmetijska zadruga, z.o.o., Laško,

b) mleko in mlečni izdelki:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana,
2. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,

c) sladoledi:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-

ljana,
d) ribe in konzervirane ribe:
1. Brumec - Ručigaj, d.o.o. Loka -

Mengeš,
2. Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini,

e) jajca:
1. Kmetijska zadruga, z.o.o., Laško,
2. Meja, d.d., Šentjur,

f) sveža zelenjava in suhe stročnice:
1. Citronka, d.o.o., Celje,
2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
3. Sadex, d.o.o., Celje,
4. Vrtnarstvo, d.o.o., Celje,
5. Era, d.d., Velenje,

g) sadje:
1. Citronka, d.o.o., Celje,
2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
3. Sadex, d.o.o., Celje,
4. Vrtnarstvo, d.o.o., Celje,
5. Era, d.d., Velenje,

h) sadni sokovi:
1. Fructal, d.o.o., Ajdovščina,
2. Era, d.d., Velenje,

i) kruh in pekovsko pecivo:
1. Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana,
2. Kruh - pecivo, d.d., Maribor,
3. Pekarstvo Rafael Brance, s.p., Ce-

lje,
4. Klasje MPP, d.d., Celje,

i) slaščičarski izdelki in keksi:
1. Donats d.o.o., Hoče,
2. Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana,
3. Kruh – pecivo, d.d., Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Celje, Zagajškova 8,
Celje, Pucova 3.

(b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je priz-
nal sposobnost, izbral dobavitelja ob vsako-
kratnem naročilu po naslednjih merilih: naj-
nižja cena.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000.

Vrtec Zarja, Celje

Št. 23 Ob-42099
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ugodna končna cena,
b) reference,
c) kakovost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. skupina: žita, mlevski izdelki:
1. Mercator SVS, d.d., Ptuj,
2. Petlja, d.o.o., Ptuj;
II. skupina: kruh, pekovsko pecivo,

slaščičarski izdelki:
1. Agro Styria, d.o.o., Pesnica pri Ma-

riboru,
2. Mayers, d.o.o., Pekarna Park, Ma-

ribor,
3. Kruh-pecivo, d.d., Maribor;
III. skupina: mleko in mlečni izdelki:
1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
2. Agroind Vipava, d.d., Vipava;
IV. skupina: meso in mesni izdelki:
1. Mesarstvo Nikl Kristijan, s.p., Ma-

ribor,
2. Mesarija Čas, Jože Čas s.p., Pe-

snica pri Mariboru;
V. skupina: razno prehrambeno bla-

go:
1. Mercator SVS, d.d., Ptuj,
2. Petlja, d.o.o., Ptuj;
VI. skupina: ribe, zamrznjena in kon-

zervirana hrana:
1. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Lo-

ka-Mengeš,
2. Droga, d.d., Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Kamni-
ca, Vrbanska c. 93, Kamnica, fco kuhinja.

(b) Vrsta in količina blaga: prehrambe-
no blago po skupinah.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 2,751.116,58 SIT in

3,669.980 SIT,
2. skupina: 3,622.818 SIT in

4,286.611,60 SIT in 4,757.185,30 SIT,
3. skupina: 2,401.221,30 SIT in

3,093.040,40 SIT,
4. skupina: 11,669.745 SIT in

10,253.860 SIT,
5. skupina: 3,654.832,19 SIT in

3,379.012,70 SIT,
6. skupina: 1,316.955,20 SIT in

226.862,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 226.862,60 SIT (za posamezne artikle
iz skuipne), 11,669.745 SIT.

11., 12.
Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu RS: Uradni list RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000.

Osnovna šola Kamnica

Št. 1 Ob-42134
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.
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3. Datum izbire: 4. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– s strani naročnika potrjene pozitivne

reference proizvajalca identične opreme za
zahtevane napetostne nivoje,

– s strani naročnika potrjene pozitivne
reference dobavitelja identične opreme za
zahtevane napetostne nivoje,

– tehnične prednosti naročnika,
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asea Brown Boveri, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava opreme vodenja, za-
ščite in meritev za objekt RTP 400/110
kV Krško z razpletom daljnovodov.

7. Pogodbena vrednost: 566,544.585
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 589,215.552,80 SIT, 566,544.585
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000 in Urad-
ni list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 1 Ob-42135
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena z ovrednotenimi iz-

gubami transformatorja v času 30 letne do-
be delovanja,

– plačilni pogoji,
– pozitivne reference proizvajalca za

enote istega reda moči in napetosti v zad-
njih 15 letih,

– priloženi atesti tipskih in posebnih pre-
izkusov enakega tipa transformatorja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava energetskega tran-
sformatorja 300 MVA z rezervnimi deli
za objekt RTP 400/110 kV Krško z raz-
pletom daljnovodov.

7. Pogodbena vrednost:
452,320.488,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 378,798.730 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 796,470.843,70 SIT, 452,320.488,70
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Uradni list
RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000 in Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-42210
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): končna cena ob zahtevani kvali-
teti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zdra-
vil in medicinskih pripomočkov se po razpi-
sanih skupinah in podskupinah (za v okviru
ponudbe navedeno blago) za čas od podpi-
sa pogodbe do 31. 12. 2001 prizna in se v
podpis ponudi pogodbo naslednjim ponu-
dnikom:

1. Metalka zastopstva Media, d.o.o.,
za skupini N, P,

2. Simps’s, d.o.o., za skupine A, B,
C, D, H, J,

3. J,S. Evromedical Company, d.o.o.,
za skupine N, O, P,

4. Profarmacon International, d.o.o.,
za skupine A, B, C, D, I, J, K,

5. Johnson & Johnson S.E., za sku-
pine A, C, D, G, H, K, M, N, O,

6. Dr. Gorkič, d.o.o., za skupino L,
7. Medinova, d.o.o., za skupini F, K,
8. Iris mednarodna trgovina, d.o.o.,

za skupine A, C, E, F, G, H, K, L,
9. Combic, d.o.o., za skupine B, C,

D,
10. Helpy, d.o.o., za skupine B, C,

K,
11. Salus Ljubljana, d.d., za skupine

A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, O,
12. Nord, d.o.o., za skupine A, C, J,
13. Medias International, d.o.o., za

skupine D, E, F, K,
14. Sanolabor, d.d., za skupine A, B,

C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O,
15. Auremiana Sežana, d.o.o., za

skupine F, G, H, I, J, K,
16. MM Surgical, d.o.o., za skupini

M, O,
17. Kemofarmacija, d.d., za skupine

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
18. Star 2000, d.o.o., za skupine B,

F, K,
19. Gopharm, d.d., za skupine A, B,

C, D, E, F, G, J, K, L,
20. Hibiskus, d.o.o., za skupine A,

C, F, I, J, K,
21. Mikro + Polo, d.o.o., za skupine

A, C, D, E, F, G, J, K, L,
22. Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., za skupine E, K, L,
23. Interexport Ljubljana, d.o.o., za

skupini I, L,
24. Merit, d.o.o., za skupine A, B, C,

D, J, K,
25. Majbert, d.o.o., za skupino L,
26. Dentacom, d.o.o., za skupine C,

D, J, K,
27. Medis, d.o.o., za skupine D, F,

G, K, L,

28. Alpos Meding, d.o.o., za skupine
E, F, J, K, L,

29. Emporio Medical, d.o.o., za sku-
pine A, C, E, G, H, I, J, K,

30. Valencia Stoma Medical, d.o.o.,
za skupino A,

31. Interpart, d.o.o., za skupine A, C,
E, G, H, K,

32. PFM-S, d.o.o., za skupini J, K,
33. Sind Ljubljana, d.o.o., za skupino

K.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270 Jeseni-
ce.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zdravila in medicinski pri-
pomočki.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-56857.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-42211
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): končna cena ob zahtevani kvali-
teti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah in podskupinah (za v okviru po-
nudbe navedeno blago) za čas od podpisa
pogodbe do 31. 12. 2001 prizna in se v
podpis ponudi pogodbo naslednjim ponu-
dnikom:

1. Meja Šentjur, d.d., za skupino V.,
2. Oljarica, d.d., za skupino VI,
3. Jurmes, d.d., Šentjur, za skupine

II., IV., V.,
4. Pomurske mlekarne, d.d., za sku-

pino I.,
5. Droga, d.d., za skupino VII., XI.,
6. Nektar, d.d., za skupino XIV.,
7. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,

za skupino I,
8. Sadjarstvo Boris Toš, za skupino

IX.,
9.Kolinska, d.d., za skupine VI., VII.,

XI., XIV., XV.,
10. Kmetija Janez Štular, za skupino

X.,
11.Ljubljanske mlekarne, d.d., za

skupini I., XII.,
12. Jata, d.d., za skupine II., IV., V.,
13. Pekarna Pečjak, d.o.o., za skupi-

ni VII., VIII.,
14. Kraljeve mesnine mesna industri-

ja, d.d, za skupini II., IV.,
15. ”Gusto” Avgust Gregorčič s.p., za

skupino XIV.,
16. Mlekarna Celeia, d.o.o., za sku-

pino I.,
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17. Kvibo, d.o.o., za skupine III., XI.,
XII.,

18. KZ Cerklje – za Zmrzlikar, za sku-
pine V., IX., X.,

19. Perutnina Ptuj, d.d., za skupini
II., IV.,

20. JEM – Jeseniške mesnine, d.d.,
za skupini II., IV.,

21. KGZ Sava, z.o.o., za skupini IX.,
X.,

22. Mercator Gorenjska, d.d., za sku-
pine I., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI.,
XII., XIV., XV.,

23. Delmar, d.d., za skupini III., XII.,
24. Korotan, d.o.o. – za Marinšek, za

skupino X.,
25. Fructal, d.d., za skupini XIV., XV.,
26. Žito Gorenjska, d.d., za skupino

VII.,
27. Živila Kranj, d.d., za skupine III.,

V., VI., VII., IX., X., XI., XIV., XV.,
28. Peks Škofja Loka, d.d., za skupi-

ni VII., VIII.,
29. Mesarija Alojz Janc, s.o., za sku-

pini II., IV.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Je-

senice, Cesta m. Tita 112, 4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36858.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-42212
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270
Jesenice.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): končna cena ob zahtevani kvali-
teti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo ne-
zdravstvenega potrošnega materiala se po
razpisanih skupinah in podskupinah (za v
okviru ponudbe navedeno blago) za čas od
podpisa pogodbe do 31. 12. 2001 prizna
in se v podpis ponudi pogodbo naslednjim
ponudnikom:

1. Chemo, d.d., za skpuini A/3.,
C/1., 2.,

2. Harper, d.o.o., za skupino C/2.,
3. Ortopedski pripomočki Tepina,

d.o.o., za skpuino A/2., 3.,
4. Mavrica, d.d., za skupino C/1., 2.,
5. Timo, d.o.o., za skupino A/1., 2.,
6. Ana Špat s.p., Nitka Šivalnica, za

skupino A/1., 2.,
7. Tiskarna knjigoveznica Radovljica,

d.o.o., za skupino B/3.,
8. Vafra commerce, d.o.o., za skupi-

no C/1., 2.,
9. Bioclean, d.o.o., za skupino

C/1., 2.,

10. Ivec, d.o.o., za skupino C/1.,
11. Astra tehnična trgovina, d.d., za

skupini A/3, C/1., 2.,
12. Mladinska knjiga trgovina, d.d.,

za skupino B/1.,
13. Henkel Ecolab, d.o.o., za skupi-

no C/1.,
14. Ino, d.o.o., za skupino B/3
15. Europap, d.o.o., za skupino

C/2.,
16. Mika, d.o.o., za skupino A/1., 2.,
17. Birooprema, d.d., za skupino

B/1., 2.,
18. DZS založništvo in trgovina, d.d.,

za skupino B/1., 2.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Jesenice, Cesta m. Tita 112, 4270 Jeseni-
ce.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nezdravstveni potrošni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36856.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 401-2/2001-11 Ob-42213
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Pov-
šetova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik je
bil izbran z javnim razpisom za izbiro dobavi-
telja kruha, pekovskih izdelkov in drobtin v
odprtem postopku, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 108/00 in njegovega po-
pravka, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 116/00.

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): osnovno merilo za izbor je bila
cena ob upoštevanju vseh zahtevanih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je bilo dodeljeno:
Žito, prehrambena industrija, d.d., Šmartin-
ska cesta 154, Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: javno naročilo obsega doba-
vo kruha, pekovskih izdelkov in drobtin
za potrebe ZPKZ Ljubljana, oddelkov
Novo mesto in Radovljica in ZPKZ Ig.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost naročila je 11,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: na javni raz-

pis so prispele 3 ponudbe, od katerih sta 2
ustrezali glede na kriterije in merila oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 8,566.563,90 SIT, 7,344.286,50 SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za pravosodje

Zavod za prestajanje kazni zapora,
Ljubljana

Št. 390/01-17 Ob-42214
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, Kandijska c. 4.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): odprti postopek.
3. Datum izbire: 13. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena ob izpolnjevanju v
razpisni dokumentaciji določenih pogojev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) dobava in montaža 4 kosov zobnih
strojev – 3D Stražišar, d.o.o., Vnanje gori-
ce, Pot k čuvajnici 6, 1351 Brezovica pri
Ljubljani,

B) dobava in montaža enega hemato-
loškega analizatorja – Interexport Ljubljana,
Slovenska 54.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava in montaža 4 kosov
zobnih strojev in enega hematološkega
analizatorja.

7. Pogodbena vrednost:
A) 13,692.672 SIT,
B) 13,250.000 SIT – brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb:

A) 3,
B) 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

A) 13,692.672 SIT, 13,692.672 SIT,
B) 13,250.000 SIT, 11,930.226 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 105 z dne 11. 12. 2000.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-42235
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Poljan-
ska 26a, Ljubljana, telefaks 01/300-11-19.

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

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največja ocena po merilih nave-
denih v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cankarjeva založba, d.d.,
Kopitarjeva 2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Poljanska
cesta 26a.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 2,135.968,82

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,077.880,78 SIT, 2,135.968,82 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-38018.

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
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Ob-42236
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj.

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

3. Datum izbire: 29. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnične karakteristike (35), ce-
na (30), servisiranje (10), reference (10),
plačilni pogoji (5), garancijska doba (5),
ostale ugodnosti (5). Vsako merilo je oce-
njeno z oceno od 0 do 10 na podlagi pri-
merjave vseh prispelih ponudb. Ocene se
lahko tudi ponavljajo, če je ponujeni ele-
ment med različnimi ponudniki enakovre-
den.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tamček M&M, d.o.o., Druž-
ba za mednarodno trgovino in storitve, Ljub-
ljana, Celovška 55, Ljubljana.

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

bno dobaviti: tovorno vozilo – samona-
kladalnik.

7. Pogodbena vrednost: 14,667.940
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalca.

9. Število prejetih ponudb: osem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,271.925 SIT, 13,427.960 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-38391.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Št. 8174/87/2001 Ob-42296
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 15. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– pozitivne reference proizvajalca za do-

bavo identične opreme napetosti 110 kV in
več na elektroenergetskih objektih v Slove-
niji,

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka za dobavo identične opreme napetosti
110 kV in več na elektroenergetskih objek-
tih v Sloveniji,

– tehnične prednosti,
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) dobava odklopnikov: Elektrotehna

Elex, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana,
B) dobava ločilnikov in ozemljilnikov:

Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana,

C) dobava tokovnih merilnih transforma-
torjev: Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija
3, Ljubljana,

D) dobava napetostnih merilnih transfor-
matorjev: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo
7, Naklo,

E) dobava odvodnikov prenapetosti: C &
G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,

F) dobava podpornih izolatorjev: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,

G) dobava 110 kV kablov: Elektronaba-
va, d.d., Cesta 24. junija 3.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava visokonapetostne
opreme za objekt RTP 400/110 kV Kr-
ško z razpletom daljnovodov.

7. Pogodbena vrednost:
A) 114,577.973,09 SIT,
B) 77,139.750,33 SIT,
C) 49,258.454 SIT,
D) 40,762.307 SIT,
E) 22,772.657,41 SIT,
F) 18,742.162,04 SIT,
G) 70,563.430 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 6,
B) 4,
C) 7,
D) 6,
E) 5,
F) 5,
G) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 124,325.831,12 SIT, 114,577.973,09

SIT,
B) 103,741.862,84 SIT, 77,139.750,33

SIT,
C) 62,103.806,87 SIT, 44,374.770,37

SIT,
D) 59,078.719,11 SIT, 40,762.307

SIT,
E) 28,891.135,35 SIT, 22,772.657,41

SIT,
F) 30,774.642,36 SIT, 18,010.909

SIT,
G) 72,825.173,75 SIT, 70,563.430

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Uradni list
RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000 in Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 402-29/00-42 Ob-42304
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 50%,
– kvaliteta: 30%,
– reference: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Oria Computers, Polje 4, 1410 Zagor-

je,
– Inea, d.o.o., Ljubljanska 80, 1230

Domžale,
– Anni, d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljub-

ljana,

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana,

– SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000
Ljubljana,

– Simt, d.o.o., Industrijska 15, 1290
Grosuplje,

– Mides, d.o.o., Železna c. 14, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Center za informati-
ko MOL, Streliška 14, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– Oria Computers, Polje 4, 1410 Zagor-
je – sklop A1 ter delno sklop A2 – dobava
osebnih računalnikov,

– Inea, d.o.o., Ljubljanska 80, 1230
Domžale – sklop B – dobava prenosnih
računalnikov,

– Anni, d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljub-
ljana – delno sklop A2 – dobava osebnih
računalnikov, sklop C – dobava delovnih
postaj, sklop G – dobava monitorjev,

– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana – sklop D – dobava dato-
tečnih strežnikov,

– SRC.SI, d.o.o., Tržaška 116, 1000
Ljubljana – sklop E – dobava laserskih
tiskalnikov,

– Simt, d.o.o., Industrijska 15, 1290
Grosuplje – sklop F – dobava tiskalnikov
in črtalnikov,

– Mides, d.o.o., Železna c. 14, 1000
Ljubljana – sklop H – dobava naprav za
neprekinjeno napajanje.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A 1 – 18,331.950 SIT,
– delno sklop A2 – 10,114.809,60 SIT,
– delno sklop A2 – 9,306.990 SIT,
– sklop B – 7,641.041,37 SIT,
– sklop C – 2,895.769,79 SIT,
– sklop D – 8,839.399 SIT,
– sklop E – 7,677.371,87 SIT,
– sklop F – 2,110.632,91 SIT,
– sklop G – 2,753.981,30 SIT,
– sklop H – 4,698.881,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.

Mestna občina Ljubljana

Ob-42311
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: za 2. odpiranje ponudb:
1. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponu-
dnike v višini do 10%.

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponu-
dnika so:

a) za točke VII.a-f in VII.h te razpisne do-
kumentacije:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
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šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah,
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(npr. morebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so
povezani z uvajanjem in uporabo ponujene
programske opreme v šolah; izločitveni kri-
terij,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskem prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi programske opreme v šolah v Sloveniji
in tujini (po presoji strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh); prednostni
kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
čas); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); predno-
stni kriterij;

b) za točko VII.g te razpisne dokumenta-
cije:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh o uporabno-
sti ponujenih didaktično-metodičnih navodil
v vzgojno-izobraževalnih zavodih za podro-
čje dela, za katero je programska oprema
namenjena; izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah,
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(npr. morebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so
povezani z uvajanjem in uporabo ponujene
programske opreme v šolah; izločitveni kri-
terij,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskem prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na

trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi programske opreme v šolah v Sloveniji
in tujini (po presoji strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh); prednostni
kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
čas); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); predno-
stni kriterij.

Vrednostna ocena meril, ki je bila upo-
rabljena pri ocenjevanju predlogov in pri iz-
biri najugodnejših predlogov, je navedena v
obrazcu Po1/00 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor in vrednostna ocena meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Creativ, d.o.o., novi mediji, M. Kuzmi-
ča, Murska Sobota,

– DZS, d.d., Izobraževalno založništvo,
Mestni trg 26, Ljubljana,

– Abakus, d.o.o., Tržaška 17, Vernek 2,
Kresnice,

– Mais Informacijski inženiring, d.o.o.,
Zgornje Gameljne 20, Ljubljana,

– Rossana, d.o.o., Tržaška 17, Loga-
tec,

– Gambit Trade, d.o.o., Savska 3, Ljub-
ljana,

– Miška, d.o.o., Kunaverjeva 6-8, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: vrtci, osnovne šole,
srednje šole in dijaški domovi v Republiki
Sloveniji.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– Creativ, d.o.o.: 13,980.000 SIT,
– DZS, d.d., Izobraževalno založništvo:

14,400.000 SIT,
– Abakus, d.o.o.: 1,790.950 SIT,
– Mais, d.d.: 2,499.297,50 SIT,
– Rossana, d.o.o.: 3,399.500 SIT,
– Gambit Trade, d.o.o.: 0 SIT,
– Miška, d.o.o.: 11,467.720 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: glede na količino za isto programsko
opremo: najnižja cena 29.500 SIT za vse
računalnike na eni šoli, najvišja cena 5.900
SIT za en računalnik na šoli.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, št.
037-1799, Ob-26833.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-42312
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: za 1. odpiranje ponudb:
6. 7. 2000 in dopolnitev 1. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponu-
dnike v višini do 10%.

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponu-
dnika so:

a) za točke VII.a-f in VII.h te razpisne do-
kumentacije:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah,
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov
(npr. morebitna potrebna dodatna strojna in
programska oprema, izobraževanje), ki so
povezani z uvajanjem in uporabo ponujene
programske opreme v šolah; izločitveni kri-
terij,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskem prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi programske opreme v šolah v Sloveniji
in tujini (po presoji strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh); prednostni
kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
čas); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); predno-
stni kriterij;

b) za točko VII.g te razpisne dokumenta-
cije:

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh (Zavod RS
za šolstvo, Center RS za šolstvo, fakultete,
šole in drugi) o uporabnosti programske
opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
izločitveni kriterij,

– mnenja in ocene strokovnih institucij
ali strokovnjakov v okviru le-teh o uporabno-
sti ponujenih didaktično-metodičnih navodil
v vzgojno-izobraževalnih zavodih za podro-
čje dela, za katero je programska oprema
namenjena; izločitveni kriterij,

– ocena potreb in možnosti za uvajanje
in uporabo programske opreme v šolah,
pridobljene s strani strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh (npr. zagotov-
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ljena potrebna strojna in programska opre-
ma, razpoložljivi viri za uvajanje in uporabo);
izločitveni kriterij,

– višina ocenjenih dodatnih stroškov (npr.
morebitna potrebna dodatna strojna in pro-
gramska oprema, izobraževanje), ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v šolah; izločitveni kriterij,

– prilagojenost programske opreme za-
htevam uporabe v slovenskem prostoru
(npr. program v slovenskem jeziku, podpo-
ra šumnikom); prednostni kriterij,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih (literatura na
trgu in literatura, ki jo ponuja ponudnik);
prednostni kriterij,

– dosedanje pozitivne izkušnje pri upo-
rabi programske opreme v šolah v Sloveniji
in tujini (po presoji strokovnih institucij ali
strokovnjakov v okviru le-teh); prednostni
kriterij,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika; prednostni kriterij,

– nivo zagotavljanja tehnične pomoči pri
uporabi programske opreme (npr. pomoč
preko telefona, e-mail, delovni čas, odzivni
čas); prednostni kriterij,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme; prednostni kriterij,

– aktivno sodelovanje ponudnika pri uva-
janju programske opreme v šole (npr. pri-
pravljenost za promocijske in izobraževalne
aktivnosti, opis in pogoji za le-te); predno-
stni kriterij.

Vrednostna ocena meril, ki je bila upo-
rabljena pri ocenjevanju predlogov in pri iz-
biri najugodnejših predlogov, je navedena v
obrazcu Po1/00 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor in vrednostna ocena meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Pia, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
– Pegaz, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
– Sophos, d.o.o., Zwittrova 20, Novo

mesto,
– DIS – Dušan Smrečnik, s.p., Dobrna

35a, Dobrna,
– La & Co, d.o.o., Terčeva 18, Maribor,
– Oria Computers, d.o.o., Polje 4, Za-

gorje,
– Aleja Soft, d.o.o., Poštna 3, Kranj,
– Rossana, d.o.o., Tržaška 17, Loga-

tec,
– Skupina Atlantis, d.o.o., Parmova 1,

Ljubljana,
– Micom Electronics, d.o.o., Brnčičeva

13, Ljubljana,
– Miška, d.o.o., Kunaverjeva 6-8, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: vrtci, osnovne šole,

srednje šole in dijaški domovi v Republiki
Sloveniji.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– Pia, d.o.o.: 9,800.000 SIT,
– Pegaz, d.o.o.: 8,400.000 SIT,
– Sophos, d.o.o.: 8,330.000 SIT,
– DIS – Dušan Smrečnik, s.p.:

5,796.400 SIT,
– La & Co, d.o.o.: 1,072.000 SIT,
– Oria Computers, d.o.o.: 0 SIT,
– Aleja Soft, d.o.o.: 7,900.000 SIT,
– Rossana, d.o.o.: 3,621.470 SIT,
– Skupina Atlantis, d.o.o.:

10,167.852,80 SIT,

– Micom Electronics, d.o.o.:
5,621.575,50 SIT,

– Miška, d.o.o.: 12,145.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: glede na količino za isto programsko
opremo: najnižja cena 29.400 SIT za vse
računalnike na eni šoli, najvišja cena 5.800
SIT za en računalnik na šoli.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36-37 z dne 5. 5. 2000, št.
037-1799, Ob-26833.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 77/01 Ob-42313
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost vseh raz-

pisanih skupin (82% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo opre-

me podjetjem v Sloveniji (10% delež),
– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika

(3% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje,
d.d., Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: dostava in montaža
opreme je v 5. in 9. nadstropje JP Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska 56, 1516 Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža pisarni-
ške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 21,127.495
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 + 1, ki je

nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,942.363 SIT (brez DDV),
21,127.495 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 7/2000 Ob-42314
1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-

cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, 2000
Maribor, faks 02/252-30-54.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Center za socialno delo Maribor
je po pregledu ponudb ugotovil, da v po-
novnem javnem razpisu ni dobil dveh popol-
nih ponudb. Zato ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika v postopku od-

daje javnega naročila za nabavo in name-
stitev strojne opreme in licenčne pro-
gramske opreme (Ur. l. RS, št. 94 z dne
13. 10. 2000, Ob-36703).

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36730.

Center za socialno delo Maribor

Št. 7/2000 Ob-42315
1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-

cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 29. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska c. 121, Ljubljana, DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovi-
na, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor, Dvorakova
5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniški material.

7. Pogodbena vrednost: enaka ocenjeni
vrednosti do 6,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 105 z dne 17. 11. 2000,
Ob-38955.

Center za socialno delo Maribor

Ob-42316
1. Naročnik, poštni naslov: SŽ – Cen-

tralne delavnice Ljubljana, d.o.o.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): oddaja naročila blaga po
odprtem postopku.

3. Datum izbire: 8. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri odpiranju ponudb je naročnik
izločil eno nepravilno ponudbo in ugotovil,
da je ostala samo ena pravilna ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno,
ker niso bili izpolnjeni pogoji iz prvega od-
stavka 76. člena.

6. (a) Kraj dobave: Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Dobova,
8257 Dobova, Ul. 15. aprila 23.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: lakirna sušilna komora (1
kos).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: razpis
bo ponovljen.

12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 111 z dne 1. 12. 2000,
Ob-39661.

SŽ – Centralne delavnice,
Ljubljana, d.o.o.

Št. 6/01 Ob-42317
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (55% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo 20 kV

celic ter ostale opreme elektrodistribucij-
skim podjetjem Slovenije (10% delež),

– skladnost opreme z že vgrajenimi 20
kV celicami ter ostalo opremo v RP oziroma
RTP naročnika (27% delež),

– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika
(3% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP TEN, d.d., Vojkova 58,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava 20 kV celic
in ostale opreme je v RP Izlake – vse razlo-
ženo in 20 kV celice ključavničarsko zmon-
tirane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava 20 kV celic ter osta-
le opreme za RP 20 kV Izlake:

– vodne celice,
– celica lastne rabe in meritev J01,
– merilna celica (lastna raba) J16,
– sklopna celica J09,
– sklopna celica brez stikala J08,
– kompenzacijska celica J02,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– daljinsko vodenje,
– UKV zveza,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– ostale storitve.
7. Pogodbena vrednost: 44,021.984,10

SIT (brez DDV) s proizvajalcem numeričnih
vakuumskih stikal Alstom Nemčija in 20 kV
celicami lastne proizvodnje.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10 + 2, ki sta

nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,878.952 SIT (brez DDV),
44,021.984,10 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3/01 Ob-42318
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

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

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (60% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za dobavo S.N.

el. opreme za RP oziroma RTP elektrodistri-
bucijskim podjetjem Slovenije (7% delež),

– skladnost opreme z že vgrajeno opremo
v RP oziroma RTP naročnika (25% delež),

– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika
(3% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, var. 1.

6. (a) Kraj dobave: dostava razpisane
opreme je v RP Stari trg in RP Ivančna gori-
ca – vse ožičeno, preizkušeno in montira-
no.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža primar-
ne in sekundarne opreme v RP 20 kV
Ivančna gorica in RP 20 kV Stari trg:

– primarna oprema: objemni tokovni
transformatorji z nosilnimi kovinskimi kon-
strukcijami,

– sekundarna oprema: numerični zaščit-
ni releji,

– drobni material: pomožni releji, konek-
torji, vrstne sponke, signalni kabli, ožičenje
in ostali drobni elektromontažni material,

– elektromontažna dela.
7. Pogodbena vrednost: varianta 1:

11,630.643 SIT (brez DDV) s proizvajal-
cem numeričnih zaščitnih relejev Iskra
Sysen, d.d., Ljubljana in podizvajalcem elek-
tromontažnih del TSN, d.o.o., Maribor.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 1,627.944
SIT (brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 8 + 1, ki je
nepopolna.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 18,226.934,50 SIT (brez DDV),
11,097.055,78 SIT (brez DDV).

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
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 11/2-75/1/2001 Ob-42298
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril,ki so bi-
la določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ILIR, d.o.o., Maurerjeva 29,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedež in poslovne
enote Telekoma Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: najem fotokopirnih strojev
– 14 kom.

7. Pogodbena vrednost: cena na kopijo
z DDV: 1,7969 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,36 SIT na kopijo (z DDV), 1,7969 SIT
na kopijo (z DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37310.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-42337
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Trebnje,

Slakova ulica 5, Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3 člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: (uteme-

ljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) kruh in pekovski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škoflji-
ca in Optima Šentrupert d.o.o., Bistrica 25,
Šentrupert,

b) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celea, Arja vas 92, Petrovče in Mercator
Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,

c) Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan,
s.p. Stari trg 23, Mokronog in KZ Krka No-
vo mesto, Rozmanova 10, Novo mesto,

d) Sveže in konzervirane ribe: in KZ
Krka Novo mesto, Rozmanova 10, Novo
mesto in Brumec – Ručigaj, d.o.o. Men-
geš,

e) Paštete: Mercator Dolenjska d.d.,
Livada 8, Novo mesto in KZ Trebnje z.o.o.,
Baragov trg 3, Trebnje,

f) Jajca: KZ Trebnje z.o.o., Baragov
trg 3, Trebnje in Mercator Dolenjska d.d.,
Livada 8, Novo mesto,

g) Sveža zelenjava , sadje in suho sa-
dje: Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, No-
vo mesto in KZ Krka Novo mesto, Rozma-
nova 10, Novo mesto,

h) Konzervirano sadje in zelenjava:
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, Novo
mesto in Bojan Krnc, s.p. Novo mesto,

i) Pekovsko pecivo: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škofljica in
Dolenjske pekarne Novo mesto,

j) Zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škoflji-
ca in Bojan Krnc, s.p. Novo mesto,

k) Sadni sokovi in sirupi: Mercator Do-
lenjska d.d., Livada 8, Novo mesto in KZ
Trebnje z.o.o., Baragov trg 3, Trebnje,

l) Ostalo prehrambeno blago: Merca-
tor Dolenjska d.d., Livada 8, Novo mesto in
KZ Trebnje z.o.o., Baragov trg 3, Trebnje.

6. (a) Kraj dobave:VVZ Trebnje, Slakova
ulica 5, Trebnje in VVZ Trebnje, Kidričeva
ulica 2, Trebnje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:
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– kruh in kruhovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sveže in konzervirane ribe,
– paštete,
– jajca,
– sveža zelenjava ter sveže in suho

sadje,
– konzervirano sadje ter konzervira-

na in zamrznjena zelenjava,
– pekovsko pecivo, slaščičarski izdel-

ki in keksi,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– sadni sokovi in sirupi,
– ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh in kruhovski izdelki:

1,032.621,40 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,931.374

SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,609.890 SIT,
– sveže in konzervirane ribe: 201.600

SIT,
– paštete: 167.092,63 SIT,
– jajca: 131.392,80 SIT,
– sveža zelenjava ter sveže in suho sa-

dje: 2,961.985 SIT,
– konzervirano sadje ter konzervirana in

zamrznjena zelenjava: 802.616,51 SIT,
– pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki

in keksi: 668.598,12 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 397.450,80

SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 2,238.401,58

SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

3,604.350,87 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– kruh in kruhovski izdelki: 4,
– mleko in mlečni izdelki: 4,
– meso in mesni izdelki: 5,
– sveže in konzervirane ribe: 3,
– paštete: 3,
– jajca: 4,
– sveža zelenjava ter sveže in suho sa-

dje: 6,
– konzervirano sadje ter konzervirana in

zamrznjena zelenjava: 3,
– pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki

in keksi: 3,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 3,
– sadni sokovi in sirupi: 5,
– ostalo prehrambeno blago: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kruh in kruhovski izdelki:

1,043.778,60 SIT, 968.500 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,841.928,20

SIT, 1,931.374 SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,944.691,17

SIT, 4,407.475,80 SIT,
– sveže in konzervirane ribe:

270.691,20 SIT, 201.600 SIT,
– paštete: 167.092,63 SIT, 141.264 SIT,
– jajca: 166.243 SIT, 131.392,80 SIT,
– sveža zelenjava ter sveže in suho sa-

dje: 4,072.928 SIT, 2,774.304 SIT,
– konzervirano sadje ter konzervirana in

zamrznjena zelenjava: 802.616,51 SIT,
674.411,55 SIT,

– pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki
in keksi: 995.716,80 SIT, 668.598,12 SIT,

– zamrznjeni izdelki iz testa: 664.858,80
SIT, 397.450,80 SIT,

– sadni sokovi in sirupi: 2,475.100 SIT,
2,041.092 SIT,

– ostalo prehrambeno blago:
3,775.350,60 SIT, 3,604.350,87 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vre-
dnotenje ponudb je bilo ekonomsko- ko-
mercialno in pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.
VVZ Trebnje

Št. 0512/3-308/119-99 Ob-42396
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklepa o izboru najugo-
dnejšega ponudnika sta bila sprejeta dne
21. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne in popolne ponudbe. Na javnem od-
piranju ponudb je bila zaradi nepopolnosti
izločena ena ponudba, ker ponudnik v po-
nudbi v skladu z navodili ponudnikom za
izdelavo ponudb razpisne dokumentacije ni
predložil vseh zahtevanih dokumentov in pri-
log. Pri ocenjevanju ponudb je naročnik
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji (cena, dobavni rok, čas rešitve
morebitne reklamacije, reference, finančno
stanje ponudnika) ter izbral najugodnejšega
ponudnika, kot je navedeno v 5. točki te
objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklop 1. (kurilno olje ekstra lahko):
Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,

– za sklop 2. (plin mešanica butan-pro-
pan): Butan plin, d.d., Verovškova 50, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: lokacije MNZ na ob-
močju celotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– kurilno olje ekstra lahko:
1,877.540 litrov (okvirna letna količina),

– plin mešanica butan-propan:
156.650 litrov (okvirna letna količina).

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: Petrol, d.d., v okvirni vre-

dnosti 125,175.591,80 SIT z vključenim
DDV,

– za sklop 2: Butan plin, d.d., v okvirni
vrednosti 9,185.748 SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: 138,937.960 SIT z vključe-

nim DDV, 125,175.591,80 SIT z vključe-
nim DDV,

– sklop 2: 9,937.876 SIT z vključenim
DDV, 8,634.548 SIT z vključenim DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000, Ob-18123.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/70-14-99 Ob-42397
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 5. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na delni ponovni javni razpis je
prispelo 7 veljavnih in popolnih ponudb. Pri
ocenjevanju popolnih in ustreznih ponudb
je naročnik upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji (cena, kvaliteta, fi-
nančno stanje ponudnika ter čas dobave in
morebitne instalacije), ter izbral najugodnej-
šega ponudnika, kot je navedeno v 5. točki
te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklop 1. (registrafon): Smart Com,
d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana,

– za sklop 2. (oprema za elektronsko
arhiviranje): Microcop, d.o.o., Gregorčiče-
va 9a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– registrafon: 2 kosa,
– oprema za elektronsko arhiviranje

(skener, programska oprema za zajem
dokumentov, programska oprema za
pregledovanje, COLD, delovna postaja
PC): 1 komplet.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1: Smart Com, d.o.o., v vre-

dnosti 6,580.000 SIT brez DDV,
– za sklop 2: Mikrocop, d.o.o., v vre-

dnosti 8,878.500 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: 10,497.840 SIT brez DDV,

6,580.000 SIT brez DDV,
– sklop 2: 10,807.000 SIT brez DDV,

8,878.500 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-13024.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-42406
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Trnovo 14 a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago (sukcesivna dobava živil razvršče-
nih v 15 sklopov).

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena in posebne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno (po sklopih):

1. Za sklop živil “Mleko in mlečni iz-
delki”: Agroind Vipava, 1894 Vipava d.d.,
Vipava, Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-
va 63, Ljubljana, Mlekarna Celeia d.o.o.,
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Arja vas 92, Petrovče in Erfa d.o.o., Bevko-
va 12, Dob.

2. Za sklop živil “Meso in mesni izdel-
ki”: Jurmes d.d., Leona Dobrotinška 15,
Šentjur, MIR d.d., Lackova 22, Gornja Rad-
gona, PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana, Mira Cigut s.p., Žabnica 12, No-
tranje Gorice, Remare d.o.o., Mokrice 20,
Vrhnika, Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
Ptuj, Kraljeve mesnine d.d., Agrokombinat-
ska 63, Ljubljana in Pomurka trgovina
d.o.o., Panonska 11, Murska Sobota.

3. Za sklop živil “Ribe in konzervirane
ribe”: Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Teste-
nova 55, Mengeš in PS Mercator d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana.

4. Za sklop živil “Jajca”: Jurmes d.d.,
Leona Dobrotinška 15, Šentjur.

5. Za sklop živil “Olja”: PS Mercator
d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.

6. Za sklop živil “Sveža zelenjava in
suhe stročnice”: PS Mercator d.d., Sloven-
čeva 25, Ljubljana, Agro Mrkac d.o.o., Ce-
sta v Šmartno 29, Ljubljana in Geaprodukt
d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana.

7. Za sklop živil “Konzervirana zele-
njava”: Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, Mengeš, Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, Trzin, Droga d.d.,
Obala 27, Portorož, Kolinska d.d., Kolinska
ul. 1, Ljubljana in PS Mercator d.d., Sloven-
čeva 25, Ljubljana.

8. Za sklop živil “Sveže sadje”: Kuk
Janez, Tattenbachova ulica 4, Slovenske
Konjice, PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana, Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmar-
tno 29, Ljubljana in Geaprodukt d.o.o., Do-
lenjska cesta 244, Ljubljana.

9. Za sklop živil “Konzervirano sadje”:
Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova
55, Mengeš, Impuls Domžale d.o.o., Mot-
nica 11/1, Trzin , Kolinska d.d., Kolinska
ul. 1, Ljubljana in PS Mercator d.d., Sloven-
čeva 25, Ljubljana.

10. Za sklop živil “Sadni sokovi in si-
rupi”: Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovšči-
na, Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
Trzin in PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana.

11. Za sklop živil “Žita, mlevski izdelki
in testenine”: PS Mercator d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana, Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska 442, Škofljica in Žito d.d., Šmar-
tinska 154, Ljubljana.

12. Za sklop živil “Zamrznjeni izdelki
iz testa”: Brumec Ručigaj d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, Mengeš, Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska 442, Škofljica in Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana.

13. Za sklop živil “Kruh in pekovsko
pecivo”: PS Mercator d.d., Slovenčeva 25 ,
Ljubljana, Emona Maximarket, Trg republi-
ke 1, Ljubljana, Rampek d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana in Pekarna Blatnik, Predstru-
ge 69, Videm Dobrepolje.

14. Za sklop živil “Slaščičarski izdelki
in keksi”: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica, Rampek d.o.o., Šmartimska
152, Ljubljana, Žito d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana, Pekarna Blatnik, Predstruge 69,
Videm Dobrepolje in Erfa d.o.o., Bevkova
12, Dob.

15. Za sklop živil “Ostalo prehrambe-
no blago”: Impuls Domžale d.o.o., Trzin,
Droga d.d., Obala 27, Portorož, Kolinska

d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana, PS Mercator
d.d., Slovenčeva 25 , Ljubljana, Žito d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana in Erfa d.o.o.,
Bevkova 12, Dob.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Trno-
vo, Karunova 14 a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti (po sklopih):

1. mleko in mlečni izdelki – 6.431
kg in 12.340 l,

2. meso in mesni izdelki –
9.477,28 kg,

3. ribe in konzervirane ribe –
695,60 kg,

4. jajca – 19.256 kom,
5. olja – 2.200 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –

23.647,50 kg,
7. konzervirana zelenjava –

3.756,25 kg,
8. sveže sadje – 14.543,50 kg,
9. konzervirano sadje – 730,95 kg,
10. sadni sokovi in sirupi –

18.187,50 l,
11. žita, mlevski izdelki in testeni-

ne – 2.576,50 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –

3.216 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –

8.017,96 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –

1.233,10 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –

3.945,28 kg in 199 l.
7. Pogodbena vrednost (po sklopih):

1. mleko in mlečni izdelki:
4,229.457,86 SIT,

2. meso in mesni izdelki:
8,041.876,27 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe:
409.762,09 SIT,

4. jajca: 304.710,02 SIT,
5. olja: 349.438,32 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice:

1,508.934,35 SIT,
7. konzervirana zelenjava:

771.598,31 SIT,
8. sveže sadje: 1,668.103,86 SIT,
9. konzervirano sadje: 226.348,17

SIT,
10. sadni sokovi: 3,116.790,53 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

320.996,55 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa:

1,185.918,74 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo:

2,369.688,89 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi:

776.736,83 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago:

1,648.599 SIT.
Skupna vrednost vseh pogodb:

26,928.959,79 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (po sklopih):
1. mleko in mlečni izdelki:

5,229.566,06 – 4,229.457,86 SIT,
2. meso in mesni izdelki:

10,807.573,19 – 8,041.876,27 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe:

501.026,93 – 409.762,09 SIT,
4. jajca: 481.400 – 304.710,02 SIT,
5. olja: 349.438,32 SIT,

6. zelenjava in suhe stročnice:
2,067.854,40 – 1,508.934,35 SIT,

7. konzervirana zelenjava:
1,095.147,32 – 771.598,31 SIT,

8. sveže sadje: 2,226.219,38 –
1,668.103,86 SIT,

9. konzervirano sadje: 270.354,54 –
226.348,17 SIT,

10. sadni sokovi: 3,564.134,43 –
3,116.790,53 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine:
422.784,79 – 320.996,55 SIT

12. zamrznjeni izdelki iz testa:
1,491.487,23 – 1,185.918,74 SIT,

13. kruh in pekovsko pecivo:
3,906.599,08 – 2,369.688,89 SIT,

14. slaščičarski izdelki in keksi:
1,302.576,12 – 776.736,83 SIT,

15. ostalo prehrambeno blago:
1,746.154,25 – 1,648.599 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za dobo 24 mesecev.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.

Osnovna šola Trnovo

Ob-42407
1. Naročnik, poštni naslov: Onkološki

inštitut, Zaloška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za blago.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: cena

100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno ter pogodbena vrednost:
– črpalka infuzijska dvopotna: ponu-

dnik ni izbran;
– prevezovalni voziček: Alpos Meding

d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur; vre-
dnost 2,207.297,68 SIT;

– voziček za zdravila: Alpos Meding
d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur; vre-
dnost 812.549,85 SIT;

– servirna obposteljna mizica: ponu-
dnik ni izbran;

– monitor za kontinuiran nadzor vi-
talnih funkcij intenzivnega bolnika: Al-
pos Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2,
Šentjur; vrednost 2,913.434,16 SIT;

– EKG-monitor s pulzno oksimetrijo:
Alpos Meding d.o.o., Leona Dobrotinška 2,
Šentjur; vrednost 7,777.387,80 SIT;

– pulzni oksimeter stacionaren in pre-
nosen hkrati: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, Ljubljana; vrednost 1,414.195,20 SIT;

– pulzni oksimeter ročni: Dräger Slo-
venija d.o.o., Nadgoriška 19, Ljubljana-Čr-
nuče; vrednost 305.646,26 SIT;

– aparat za koagulacijo žil: ponudnik
ni izbran;

– optični sigmoido-fiberskop: Dräger
Slovenija d.o.o., Nadgoriška 19, Ljublja-
na-Črnuče; vrednost 2,417.538,42 SIT;

– inštrumentarska miza: MM Surgical
d.o.o., Jakšičeva 7, Ljubljana; vrednost
92.596,20 SIT;

– kontejner za sterilizacijo inštrumen-
tov: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljublja-
na; vrednost 137.472,16 SIT;
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– hidravlična inštrumentarska miza:
MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7, Ljubljana;
vrednost 313.212,03 SIT;

– aspirator za zaprt sistem aspiraci-
je: Promed d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana;
vrednost 320.484,60 SIT;

– anestezijski aparat z razširjenim
monitoringom: Dräger Slovenija d.o.o.,
Nadgoriška 19, Ljubljana-Črnuče; vrednost
7,368.226,73 SIT;

– osnovni monitor za radijske aplika-
cije: Dräger Slovenija d.o.o., Nadgoriška
19, Ljubljana Črnuče; vrednost 977.274,28
SIT;

– tens aparat mini: Alpos Meding
d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur; vre-
dnost 54.414,72 SIT;

– tens aparat: Alpos Meding d.o.o., Le-
ona Dobrotinška 2, Šentjur; vrednost
37.410,12 SIT;

– fiberscop za trahealno intubacijo in
aspiracijo dihalnih poti z endoskopsko
sukcijsko pumpo: Alpos Meding d.o.o.,
Leona Dobrotinška 2, Šentjur; vrednost
2,504.984,40 SIT;

– laboratorijska tehtnica: Alpos Me-
ding d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur;
vrednost 314.070,75 SIT;

– mikroskop binokularni: Tehnooptika
Smolnikar d.o.o., Novi trg 2, Ljubljana; vre-
dnost 1,278.720 SIT;

– mikroskop za skrining DKS: ponu-
dnik ni izbran.

6. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut,
Ljubljana, FCO razloženo in montirano.

(b)
7., 8., 9.
10. Število prejetih ponudb ter vrednost

najvišje in najnižje ponudbe:
– črpalka infuzijska dvopotna; 5;

6,885.000 SIT; 3,913.831,10 SIT;
– prevezovalni voziček; 5;

6,612.020,80 SIT; 1,570.800 SIT;
– voziček za zdravila; 5; 1,777.860 SIT;

812.549,85 SIT;
– servirna obposteljna mizica; 2;

780.580,50 SIT; 338.614,50 SIT;
– monitor za kontinuiran nadzor vitalnih

funkcij intenzivnega bolnika; 6;
8,693.211,80 SIT; 2,913.434,16 SIT;

– EKG-monitor s pulzno oksimetrijo; 6;
14,074.332,30 SIT; 7,374.933,92 SIT;

– pulzni oksimeter stacionaren in preno-
sen hkrati; 3; 1,905.201,42 SIT;
1,414.195,42 SIT;

– pulzni oksimeter ročni; 5; 597.818,90
SIT; 305.646,26 SIT;

– aparat za koagulacijo žil; 2; 5,651.983
SIT; 573.520,50 SIT;

– optični sigmoido-fiberskop; 3;
2.804.799,75 SIT; 2.417.538,42 SIT;

– inštrumentarska miza; 3; 126.496,08
SIT; 69.020 SIT;

– kontejner za sterilizacijo inštrumentov;
3; 205.156,80 SIT; 137.472,16 SIT;

– hidravlična inštrumentarska miza; 3;
524.880 SIT; 134.470 SIT;

– aspirator za zaprt sistem aspiracije; 4;
676.651,68 SIT; 317.994,12 SIT;

– anestezijski aparat z razširjenim moni-
toringom; 5; 12,151.542,20 SIT;
7,368.226,73 SIT;

– osnovni monitor za radijske aplikacije;
6; 2,445.973,60 SIT; 977.274,28 SIT;

– tens aparat mini; 3; 312.898,60 SIT;
54.414,72 SIT;

– tens aparat; 3; 156.449,30 SIT;
37.410,12 SIT;

– fiberscop za trahealno intubacijo in
aspiracijo dihalnih poti z endoskopsko suk-
cijsko pumpo; 2; 2,535.857,83 SIT;
2,504.984,40 SIT;

– laboratorijska tehtnica; 4; 517.840
SIT; 314.070,75 SIT;

– mikroskop binokularni; 5;
1,629.026,70 SIT; 836.570 SIT;

– mikroskop za skrining DKS; 5;
1,344.989 SIT; 1,038.870 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.

Onkološki inštitut, Ljubljana

Ob-42465
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Miren, Miren 140, 5291 Miren.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina: meso - MIP d.d., Panov-

ška 1, 5000 Nova Gorica,
4. skupina: mleko in mlečni izdelki

- Agroind Vipava 1894, Vinarska 5, 5271
Vipava,

5. skupina: kruh, pekovsko pecivo,
slaščice - Pecivo d.d., Rejčeva 26, 5000
Nova Gorica,

6. skupina: sveža in suha zelenja-
va, sadje in jajca - Agro Gorica d.d., Vrtoj-
benska 48, 5290 Šempeter.

6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 101, z dne 6. 11. 2000, Ob-38199.

Osnovna šola Miren

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 139/2000 Ob-41992
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
47-52-186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 30. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IVEK, d.o.o., Vrečarjeva
20a, 1291 Škofljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 579.618 SIT, 463.918 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-42209
1. Naročnik, poštni naslov: Kobilarna Li-

pica, Lipica 5, Sežana, tel. 05/7391-580.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: nobeden od ponudnikov ni
bil izbran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: novi hlev za konje v
Lipici.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 104,253.526 SIT, 102,675.080 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 200, Ob-35609.

Kobilarna Lipica

Št. 2/01 Ob-42319
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika grad-
benih del.

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (80% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika oziroma ponudni-

kovega izvajalca del za izgradnjo kabelskih
kanalizacij na področju Elektro Ljubljana ali
drugih elektrogospodarskih podjetij Slove-
nije v zadnjem 5-letnem obdobju (15% de-
lež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavar-
jeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kabelske
kanalizacije po Masarykovi cesti v Ljub-
ljani.

7. Pogodbena vrednost: 38,009.510,70
SIT (brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
35,682.397,80 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,834.603 SIT, 38,009.510,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2-2/39/01 Ob-42320
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Je-

senice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Je-
senice.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: po postopku, ki ga predpisuje priročnik
za decentralizirani implementacijski sistem
(DIS Manual, Evropska komisija, septem-
ber 1997).

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: most čez reko Savo
na Jesenicah.

7. Pogodbena vrednost: 982.471,21
EUR.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,267.767,83 EUR – 982.471,21
EUR.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36573.

Občina Jesenice

Št. 2-2/39/01 Ob-42321
1. The Employer and Address: Munici-

pality of Jesenice, C. M. Tita 18, 4270
Jesenice.

2. Method of selection of the most fa-
vourable bidder: the procedure for contract
award was follow the Decentralised Imple-
mentation System Manual (DIS Manual, Eu-
ropean Commission, September 1997).

3. Date of a decision about the selec-
tion: 19. 12. 2000.

4. Criteria used in assessing bids and in
selecting the most faxourable bid: the low-
est price.

5. Name and address of the most fa-
vourable bidder: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Type and extend of construction
works and location of the execution of
works: Spatial Regeneration of Jesen-
ice, – bridge over the River Sava –
Jesenice.

7. Contract value: 982.471,21 EUR.
8.
9. Number of the arriver bids: 3.
10. Valume of the highest and the low-

est bid: 1.267.767,83 EUR – 982.471,21
EUR.

11., 12.

13. Date and number of notiffication of
public invitation in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia: 6th October 2000, No
91, Ob-36573.

Municipality of Jesenice

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

Popravek
Pri objavi dodelitve naročila za AC Kozi-

na–Klanec od km 7,5 do km 11,5 – II.
etapa: nabava mehanizacije za AC bazo Ko-
zina Družbe za avtoceste v Republiki Slove-
niji, se 2. točka pravilno glasi:

2. Utemeljitev oddaje javnega naro-
čila: javno naročilo se odda z neposredno
pogodbo po dveh neuspelih razpisih po 41.
členu četrtega odstavka Zakona o javnih
naročilih.

Objava pa se pravilno uvrsti pod rubriko
ZJN-04-B.

Uredništvo

Ob-41995
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Lekarne Ptuj, 2250 Ptuj, Trstenjakova 9.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sam, d.o.o., 2250 Ptuj, Jo-
žefe Lacko 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje računovodskih del za Javni zavod
Lekarne Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 6,471.360 SIT
letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,471.360 SIT.
11., 12.

Javni zavod Lekarne Ptuj

Št. 32 Ob-41996
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

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): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk po razpisanih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Litostroj EI, d.o.o., Litostroj-
ska 40, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va predturbinskih zapornic HE Medvo-
de.

7. Pogodbena vrednost: 17,844.418,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,354.431 SIT, 17,844.418,90 SIT.
11., 12.
Datum in številka objave razpisa v Urad-

nem listu RS: Uradni list RS, št. 101 z dne
6. 11. 2000.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Št. 404-08-506/2000 Ob-42303
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 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): merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena - utež: 0,8.
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme

10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja nje-
gove ponudbene cene od cene najugodnej-
šega ponudnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 - ((B - A) / A) * 10
oziroma ocena = (10 - ((B - A) / A) * 10) *

utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja
– finančno stanje - utež: 0,2.
Količnik pokrivanja garancijskega sklada

v primerjavi z zahtevanim zakonskim mini-
mumom.

Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količ-
nika ocenjevane ponudbe od najvišjega ko-
ličnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji
Končni izračun oziroma ocena je sešte-

vek ocene kriterija oziroma merila pod toč-
ko 1. (cena) in točko 2. (finančno stanje).

Strokovna komisija je pregledala in v
skladu s kriteriji oziroma merili iz objave jav-
nega razpisa in iz razpisne dokumentacije
ocenila vse veljavne in popolne ponudbe.

Strokovna komisija je na podlagi oprav-
ljene analize ponudb ugotovila, da je naju-
godnejša ponudba v skupni vrednosti
110,391.730 SIT z vključenim davkom od
prometa zavarovalnih poslov, posredovana
s strani Zavarovalnice Triglav d.d., ki je do-
segla najvišjo oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje prevoznih sredstev MORS od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.
Cestna Število Zračna plovila Število Vodna plovila Število
motorna vozila

osebna 1350 helikopter: BELL 412 8 patruljna ladja
SUPERDVORA MK II 1

tovorna 979 helikopter: BELL 206 3 patruljni čoln
ANTARKTIK OPEN 1

avtobusi 26 letala: ZLIN 242 in 143 10 patruljni čoln
NOVOMARINE HD 7 1

priključ.vozila, 157 letala: PILATUS PC-9 12
delovni stroji in PC-9M

motocikli 27 letalo: TURBOLET L 410 1
tirna vozila

(vagoni serije 48 letali: PILATUS PC-6 2
SMMP) (Turbo Porter)

7. Pogodbena vrednost: 110,391.730
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 145,674.559 SIT in 110,391.730 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 101/2000.
Ministrstvo za obrambo

Ob-42330
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za opravljanje
storitev: gradbeno obrtniška in instalacijska
vzdrževalna dela se za čas od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001 prizna naslednjim ponu-
dnikom:

Segment I:
– Obrtno, gradbeno podjetje Remont,

d.d., Celje,
– Gradbeništvo Božičnik, s.p., Celje,
– Gradis, Gradbeno podjetje Celje, d.d.
Segment II:
– Elektrosignal, d.o.o., Celje,
– EHO, d.o.o., Elektrika, Laško,
– Esotech Velenje, d.d.
Segment III:
– IMP Montaža Maribor, d.d.,
– Esotech Velenje, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-

beno obrtniška in instalacijska vzdrže-
valna dela.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37365.

Splošna bolnišnica Celje

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-42468

1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-
bovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu Zakona o javnih naročilih: prodajalec je
bil izbran na podlagi izvedbe postopka po
4. točki prvega odstavka 55. člena ZJN (ker
gre za standardizacijo opreme z že obsto-
ječo).

3. Datum izbire: 13. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, rok dobave, fiksnost cen,
plačilni pogoji, standardizacija opreme z že
obstoječo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje,
Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pisarniška oprema – oma-
re, mize.

7. Pogodbena vrednost: 7,976.674 SIT
brez DDV.

8.

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 7,976.674 SIT brez DDV.

11.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve javnega

naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku 55.
člena zakona o javnih naročilih

Št. 663-05-586/00 Ob-42467

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po tretji
točki 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) in v skladu s
tretjim odstavkom 132. člena zakona o jav-
nih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00):
izbrani izvajalec je edini, ki je usposobljen
za izvedbo naročila, razpolaga z zahtevano
tehnično opremo, ustreznimi kadri in avtor-
skimi pravicami nad aplikacijskimi programi
za izvajanje mesečnih obdelav.

3. Datum izbire: 21. 11. 2000

Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): sposobnost kakovostno, v zahteva-
nem roku in po ugodni ceni izvedba javnega
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RAIS d.o.o., Jamova 39,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje vzpostavljenega informacij-
sko podprtega računalniškega sistema
ter redno in nemoteno izvajanje meseč-
nih obdelav za obveznosti po zakonu o
družinskih prejemkih.

7. Pogodbena vrednost: 47,710.100
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najugodnejše ponudbe:
okvirna vrednost ponudbe 47,710.100 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je izdelal informacijsko podprt
računalniški sistem za izvajanje zakona o
družinskih prejemkih in on line povezavo
med centralnim računalnikom in lokalnimi
strežniki na centrih za socialno delo.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Ob-41989
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79, I. nadstropje.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava 1313 enot
izdelkov za namizne računalnike, in si-
cer najnovejše različice sistemske in
uporabniške programske opreme Mikro-
soft v triletnem obdobju.

4. Kraj dobave: Pošta Slovenije, Slom-
škov trg 10, Maribor.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: po podpisu pogod-
be.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
2500 Maribor, kontaktna oseba Igor Hudin,
tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-79,
I. nadstropje.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 1. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 0512/3-308/4-01 Ob-42398
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1510

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih:

– kurilno olje ekstra lahko –
1.992.600 litrov,

– plin mešanice butan-propan –
171.350 litrov.

4. Kraj dobave: organizacijske enote Mi-
nistrstva za notranje zadeve RS in Policije
na območju celotne države, in sicer samo v
rezervoarje.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v drugem četrtletju
leta 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Št. 1/2001 Ob-42206
1. Naročnik: Srednja šola Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Srednja šola Čr-

nomelj, Kdričeva 18a 8340 Črnomelj, tel.
07/30-51-667, faks 07/30-51-092.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sukcesivna dobava ek-
stra lahkega kurilnega olja – EL;
100.000 litrov. Ponudnik se lahko pote-
guje le za 100% vrednost naročila blaga.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18a, Črnomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava sko-
zi celo leto – postopna dobava.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Srednja šola

nistrstvo za notranje zadeve, Skupne služ-
be, Sekcija za tekoče vzdrževanje in uprav-
ljanje, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba: Miran Robljek, tel.
01/472-46-71.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 1. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1/01 Ob-42329

1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: Cesta v Rastke

12, 3333 Ljubno ob Savinji, tel. št.
839-17-70, faks 584-14-15.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: II. faza izgradnje
prizidka k Osnovni šoli Ljubno ob Savin-
ji.

4. Kraj dobave: Ljubno ob Savinji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 1. 2. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Franjo Naraločnik, tajnik občine Ljubno.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 1. 2001.

Občina Ljubno

Črnomelj, Kidričeva 18a, Črnomelj – taj-
ništvo šole, pri Tatjani Weiss.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. februar 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja šola Črnomelj, Kidri-
čeva 18a, 8340 Črnomelj – tajništvo šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. februar 2001, ob 12. uri v Sred-
nji šoli Črnomelj, v pisarni direktorja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba velja do skle-
nitve ponudbe, in sicer do 28. marca 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – cena, rok
plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Srednja šola Črnomelj

Št. 3 Ob-42207
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Talanyijeva ul. 6,

faks 02/521-17-42, tel. št. 02/521-17-42.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– sadje,
– zelenjava,
– drobni prehrambeni izdelki.
Podrobnejše opredeljeno v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
na vse ali posamezne sklope.

4. Kraj dobave: Murska Sobota, Raki-
čan, Bakovci, Černelavci–Pušča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001
do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec, Murska
Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota, Vo-
har Mira - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:  do konca razpi-
sa.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-30458.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 2. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec, Murska Sobota, Talany-
ijeva 6.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2001 ob 12.30 v prostorih
Vrtca Murska Sobota, Talanyijeva 6, Mur-
ska Sobota.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila v predpisih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

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

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna 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 dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,

– če ima neporavnane davke, prispevke in
druge obveznosti dajatev ali poslovnih obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima se-
dež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni
poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji,

– da ima veljavna dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila, in je tako dovoljenje zahteva-
no s posebnim predpisom,

– je finančno in poslovno sposoben
(BON 1, BON 2 ali 3, za samostojne po-
djetnike in podjetja zadnja bilanca stanja in
uspeha),

– da je dal nezavajajoče podatke, glede
zahtev v tem odstavku.

Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predloži-
ti ponudniki, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:  1. 5. 2001, predvide-
ni datum odločitve 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– kvaliteta – 25%,
– komercialno-plačilni pogoji – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 1. 2001.
Vrtec Murska Sobota

Št. 02/01 Ob-42225
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, E-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni materiali .

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko oddajo po sklopih v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

4. Kraj dobave: Tolmin, Poljubinj 89h.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tajništvo, Kos Brane tel.
05/38-19-328.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT, transakcijski
račun št. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin Javno podje-
tje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin - taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 2. 2001, ob 11.30 v prostorih
Komunale Tolmin d.d.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 22. 3. 2001, pred-
videni datum odločitve 26. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, rok dobave, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Komunala Tolmin
Javno podjetje d.d.

Št. 02/01 Ob-42226
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05 38 19 300, faks 05
38 81-025, E-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za odpadke .

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Tolmin, Poljubinj 89h.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tajništvo, Kofol Ivan tel. 05
3819 315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT, transakcijski
račun štev. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin Javno podje-
tje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin - taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 2. 2001, ob 12. uri, v prostorih
Komunale Tolmin d.d.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 22. 3. 2001, pred-
videni datum odločitve 26. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, rok dobave, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Komunala Tolmin
Javno podjetje, d.d.
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Št. 02/01 Ob-42225
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, E-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pogrebni
materiali.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Tolmin, Poljubinj 89h.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tajništvo, Kofol Ivan tel. štev.
05/38-19-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT, transakcijski
račun štev. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin Javno podje-
tje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin - taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 2. 2001, ob 12.30 v prostorih
Komunale Tolmin d.d.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 22. 3. 2001, pred-
videni datum odločitve 26. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, rok dobave, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Komunala Tolmin
Javno podjetje, d.d.

Št. 3949 Ob-42229
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-21-528, 07/49-21-006.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dihalni
aparati 12 kpl., cilinder karbonski 6,8 l
300 z bar ventilom – 12 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 31. 3. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, lokalna nabava – Miroslav Bračun.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika – soba 235.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 2. 2001, ob 9. uri, soba 223, na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi blaga in prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni zahtev.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. in 43.
členu ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 23. 2. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 35%,
– kvaliteta – 35%,
– reference – 25%,
– finančna moč ponudnika – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 1. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 751-2/2001 Ob-42234
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
računalniški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: območne enote ZGS,
seznam predvidenih lokacij je sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave do 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana, tajništvo, Garafolj Mateja.
Dodatne informacije: Oddelek za kadrov-
sko-pravne zadeve, Žontar Liljana (int. 125).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT z upoštevanim 19% DDV.
Znesek se nakaže na ŽR, št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana, z oz-
načbo 101-908.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 2. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2001, ob 11. uri v sejni sobi
ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, ki je izstavljen po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno in poslovno spo-
sobnost ponudnik izkaže z: BON-1 in
BON-2 ali BON-3, (BON-1 mora biti za pre-
teklo leto, BON-2 in BON-3 na dan odpira-
nja ponudb ne smeta biti starejša od 30 dni.
Namesto BON-1 in BON-2 se lahko predlo-
ži samo izpolnjen obrazec (BON-3).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave in plačilni pogoji. Podrobnejši
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opis in ovrednotenje meril sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-42284
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1000 Ljubljana, telefaks številka
477-97-13.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebne varovalne opreme.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse, ali samo posa-
mezne sklope iz predmeta naročila. Znotraj
posameznega sklopa morajo biti izpolnjene
vse zahteve predmeta javnega naročila.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, telefon 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame med 8. in
12. uro oziroma po predhodni najavi kon-
taktni osebi. Ob dvigu razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti dokazilo o vplači-
lu stroškov razpisne dokumentacije in dav-
čno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000. SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun na-
ročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B13/00“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 2. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo osebne varovalne opreme – JR
B13/00“. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
2001 ob 9. uri v sejni sobi št. 200, drugo
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo

predstavniki ponudnikov s pisnim poobla-
stilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb,
ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred
odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija po iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Osebna varovalna oprema – splo-

šno:
– cena 50 točk
– plačilni pogoji 10 točk
– dobavni rok 10 točk
– reference 5 točk
Delovna oblačila TIP SNAGA:
– cena 50 točk
– plačilni pogoji 10 točk
– dobavni rok 10 točk
– reference 10 točk
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Erklavec, tel
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 1/2001 Ob-42285
1. Naročnik: SŽ-Centralne delavnice

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zaloška 217,

1000 Ljubljana, faks 01/23-14-788.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos la-

kirna sušilna komora.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: SŽ-Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Dobova,
8257 Dobova, Ulica 15. aprila 23.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
120 do 150 dni po podpisu pogodbe; pred-
videni datum zaključka: 30. 4. 2001 oziro-
ma 31. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SŽ-Centralne
delavnice Ljubljana, d.o.o., soba 11/II,
Franc Erce, Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50103-601-216357 pri APP (do-
mači ponudniki); 48 EUR
900-7100-117873/3 S.W.I.F.T. Code:
LJUBASI2x (tuji ponudniki).

Ponudnike prosimo, da poleg dokazila o
plačilu, obvezno priložijo vse potrebne po-
datke za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
14. 2. 2001 do 10. ure v sobo 11/II, Franc
Erce.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SŽ Centralne delavnice Ljublja-
na, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 2. 2001 ob 10.30 v sejni sobi
SŽ-Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o.,
Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ocenjene vrednosti
naročila z veljavnostjo do 31. 3. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni plačilni rok je 60 dni od datuma pre-
vzema opreme.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dodatni pogoji, ki jih mo-
ra ponudnik izpolnjevati, so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2001, predvi-
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deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
8 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ce-
na – 60%, 2. tehnična ustreznost – 25%,
reference – 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

SŽ-Centralne delavnice
 Ljubljana, d.o.o.

Št. 22/2-2001 Ob-42307
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
za higieno in dezinfekcijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek 1. 4. 2001, trajanje dobave dve
leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 2% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost, cena, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po faksu ali pisno na naslov pod 7.
(a) točko.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-42308
1. Naročnik: Mariborski vodovod, javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor, faks 02/320-11-11, kontak-
tna oseba Ludvik Zupančič, univ. dipl. inž.,
tel. 02/320-77-43, faks 02/320-11-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudbe je za en sklop, več
sklopov ali vseh sklopov skupaj.

Ocenjena vrednost naročila:
185,350.000 SIT.

Orientacijska vrednost sklopa:
1. znaša 4,500.000 SIT,
2. znaša 12,600.000 SIT,
3. znaša 44,200.000 SIT,
4. znaša 6,200.000 SIT,
5. znaša 2,850.000 SIT,
6. znaša 3,500.000 SIT,
7. znaša 103,800.000 SIT,
8. znaša 5,700.000 SIT,
9. znaša 2,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti

eventualno manjše ali večje količine razpi-
sanega materiala glede na pridobljena dela.

4. Kraj dobave: fco Mariborski vodovod,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
ka dobave 15. 3. 2001, trajanje dobave do
15. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mariborski vo-
dovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor, kontaktna oseba Ludvik
Zupančič, univ. dipl. inž., tel.
02/320-77-43, faks 02/320-11-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago dan po tej objavi,
do vključno 2. 2. 2001 vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na blagajni na-
ročnika ali na žiro račun št.
51800-601-12066 Mariborski vodovod.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mariborski vodovod, javno po-
djetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Mari-
bor, tajništvo direktorja, tel. 02/320-77-02,
soba 112/I.

Zapečatene kuverte morajo imeti na vi-
dnem mestu označeno “Ponudba – dobava
materiala, ne odpiraj” in številko objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani kuverte mora biti napisan naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 2.
2001 ob 12.30, na naslovu Mariborski vo-
dovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor, v sejni sobi št. 110/I.
Odpiranje ponudb bo vodil predsednik ko-
misije.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, potrdilo ne sme biti starejše več
kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na raz-
pis,

3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepove-
dano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,

4. potrdilo, da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, potrdilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje po-
nudbe na razpis,

5. odločbe upravne enote oziroma dru-
gega pristojnega organa o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga razpisa,

6. BON-1 in BON-2 ali BON-3 ali podat-
ke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3);
dokumenti, ki jih ponudnik predloži, ne sme-
jo biti starejši več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;

6.1. in da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6, obrazca BON-2 enako
0 ali
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– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5, obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

7. Podpisan obrazec izjave da bo naro-
čeni material dobavljal v dogovorjenih ro-
kih. Naročnik bo izločil iz postopka ponud-
bo ponudnika, ki ne bo predložil zgoraj na-
vednih dokazil.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 2. 2001 po 8. uri.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 85 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– rok dobave: 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pri Zupančič Ludviku, tel.
02/320-77-43, vsak delovnik od 8. do
10. ure.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d.

Št. 1/01 Ob-42309
1. Naročnik: Vrtci občine Moravske To-

plice.
2. Naslov naročnika: Vrtci občine Mo-

ravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Mo-
ravske Toplice, telefonska številka:
02/538-14-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava splošno pre-
hrambenega blaga.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko potegujejo za
vsa živila ali posamezne sklope živil.

4. Kraj dobave: naveden v razpisni do-
kumentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava prehrambenega blaga do 31. 12.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtci občine Mo-
ravske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Mo-
ravske Toplice, Marija Molnar Bogdan.

 (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpi-
sa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT (v ceni je
vključen DDV) virmansko na ŽR št.
51900-603-32291 pri APP Murska Sobo-
ta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prišle na naslov Vrtci ob-
čine Moravske Toplice, Levstikova ul. 11,
9226 Moravske Toplice, na upravo, do
21. februarja 2001, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo oddajte v zapečateni

ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: Vrtci občine Morav-
ske Toplice, Levstikova ul. 11, 9226 Mo-
ravske Toplice.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
“Ne odpiraj – ponudba“.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. februarja 2001 ob 8. uri na upra-
vi Vrtcev občine Moravske Toplice, Levsti-
kova ul. 11, 9226 Moravske Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

 11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena   – 80 točk,
– dostava – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 1. 2000.
Vrtci občine Moravske Toplice

Št. 362-19/2000-7-0910 Ob-42326
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, na

podlagi pooblastila direktorja Uprave RS za
telekomunikacije marka Cuka št.
921-0001/2000/43 z dne 11. 1. 2001
Uprava RS za telekomunikacije.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, faks: 01/478-8139, tel:
01/487-8000, mpz.info@gov.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj:  /

4. Kraj dobave: Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana in Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavljati se
začne po podpisu pogodbe in dobava je
sukcesivna, konec dobave je marec 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, g.
Šegan – avla ministrstva.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpi-
sa, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet, Langu-
sova 4, 1535 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, z na-
vedbo prejemnika ter oznako: “ponudba –
ne odpiraj”, navedene morajo biti tudi
št. uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, številka objave razpisa in naveden
predmet naročila. Na hrbtni strani vsake od
ovojnic mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 2. 2001 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana v sejni sobi v
6. nadstropju, št. 601.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v znesku 10% od ponudbe z
veljavnostjo do sklenitve pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ponudniki odgo-
varjajo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj devetdeset dni od skrajnega roka za
predložitev ponudbe.

Odločitev o sprejemu ponudbe bo spre-
jeta do 7. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena od 1 do 80 točk,
– dobavni roki od 1 do 80 točk,
– plačilni pogoji od 1 do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu naročnika. Kontaktna ose-
ba Tadeja Cerar, tel. 01 478 8265.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Ministrstvo za promet in zveze,
Ljubljana

Št. 3 Ob-42332
1. Naročnik: Osnovna šola Petrovče.
2. Naslov naročnika: Petrovče 32,

3301 Petrovče, tel., faks 03/570-72-45.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža opreme za telovadnico za OŠ
Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Petrovče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: april 2001
oziroma po dogovoru z izvajalcem gradbe-
nih del.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovan šola Pet-
rovče, Petrovče 32, Irena Kolar – ravnatelji-
ca.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v razpisnem roku med 8. in 10. uro

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, nakazilo na ŽR
naročnika 50750-603-36077, namen na-
kazila: za razpisno dokumentacijo – telova-
dnica OŠ Petrovče.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. marec 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Petrovče, Pet-
rovče 32, 3301 Petrovče. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
Ne odpiraj – telovadnica OŠ Petrovče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. marec 2001 ob 13. uri na Osnovni šoli
Petrovče (pisarna ravnateljice).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, veljavna do
9. april 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): dogovor o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu zakona o
javnih naročilih: navedene v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
sklenitve pogodbe, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 9. marec 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba:

a) cena: 70%,
b) garancijska doba: 15%,
c) plačilni pogoji ugodnejši od razpisa-

nih 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu naročnika, kontaktna ose-
ba – ravnateljica šole Irena Kolar, tel. 03/
570-72-45.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 21. 7. 2000, Uradni list RS,
št. 65/2000, objava o izidu pa 8. 9. 2000,
Uradni list RS, št. 79/2000.

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 15. 1. 2001.

Osnovna šola Petrovče

Št. 0512/3-308/- 03 -01 Ob-42361
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel.01/432-5125, telefaks št.
01/2315-073.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ška oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje dva sklopa, in sicer opre-
ma na lokacijah:

Sklop 1: dobava in montaža pisarniške,
kuhinjske in druge notranje opreme na po-
stajnem objektu v Hodošu.

Sklop 2: dobava in montaža pisarniške
in druge notranje opreme na PU Maribor.

Ponudniki lahko ponudijo opremo v ce-
loti (sklopa 1 in 2), ali po posameznih sklo-
pih v celoti. Ponudniki ne morejo ponuditi
posamezne opreme iz posameznega sklo-
pa.

Kraj dobave in montaže:
Sklop 1: Mejni prehod Hodoš.
Sklop 2: PU Maribor, 1. nadstropje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumentaci-
je.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:

1. sklop – za postajni objekt v Hodošu je
predvideni datum dobave in montaže do
28. 2. 2001,

2. sklop – za PU Maribor je predvideni
datum dobave in montaže do 15. 3. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana, v taj-
ništvu oddelka pri Marinki Hlade. 1501 Ljub-
ljana.

Dodatne informacije: Sanja Tufegdžič,
tel.: 01/472-40-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-03-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno

predložiti do 13. 2. 2001, najkasneje do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
13. 2. 2001, ob 13. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Finančna zavarovanja za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti dve
bianco menici kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): v primeru, da skupina izvajalcev
predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi prav-
nega akta o skupni izvedbi naročila, v pri-
meru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43 členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, garancija za ponujeno
opremo in finančno stanje ponudnika.

Merilo cena predstavlja težo 70% vre-
dnosti meril, garancija za ponujeno opremo
20% ter finančno stanje ponudnika 10% vre-
dnosti vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-42395
1. Naročnik: Pošta Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 112 ko-
sov LCD monitorjev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79, I. nad-
stropje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, žiro račun
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor – plačilo razpisne
dokumentacije za LCD monitorje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 2. 2001 ob 10. uri, v Mariboru,
Slomškov trg 10, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po prevzemu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna 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;

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

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

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;

– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 154/2000 Ob-42459
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Sloveni-

ja.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

merilnih inštrumentov – osciloskopov; 5
kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: klasičen digitalni osciloskop –
1 kos,

2. sklop: video merilni instrument za SDI
signale – 4 kosi.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek apri-
la 2001 – oziroma 45 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji
Duša, tel. 475-37-42, faks 475-37-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 1. 2001
dalje med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana, na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-51-634-566, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja. Dodatne infor-
macije so na razpolago samo v pisni obliki
na faks št. 475-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: vključno do 28. 2.
2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija-vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 154/2000 – Merilni inštrumenti – osci-
loskopi. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
52/V – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer za

1. sklop 168.000 SIT,
2. sklop 279.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpis
pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena: 50%, plačilni pogoji 10%,
tehnična ustreznost v skladu z razpisno do-
kumentacijo 40% (tehnična ustreznost 15%,
rezultati testiranja 20%, garancija nad 12
mesecev 5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pri-
držuje pravico do razveljavitve razpisa oziro-
ma da ne izbere nobenega ponudnika.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

JZ RTV Slovenija

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Št. 01/01 Ob-42205
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper, faks 05/62-71-907, tel.
05/66-46-285.

3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalni
kolektor sv. Anton.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dvori, sv. Anton, Ko-
per.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 26. 3. 2001–
26. 5. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sprejemna pi-
sarna Mestne občine Koper, dodatne infor-
macije na uradu za nepremičnine, Tatjana
Lečič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sre-
da in petek, od 8. do 12. ure, sreda od 14.
do 17. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman na žiro
račun št. 51400-630-900004 s pripisom:
plačilo razpisne dokumentacije za fekalni
kolektor sv. Anton.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
9.15.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje iz proračuna Mestne občine Koper
za leto 2001. Plačilo v roku 60 dni od dne-
va prejema potrjene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe: 3 me-
sece. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 9. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Mestna občina Koper

Ob-42281
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk,Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, telefon:
05/339-11-00, faks: 05/339-11-28.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
vodovoda in kanalizacije v Cvetlični uli-
ci v Šempetru pri Gorici v dolžini 430 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici,
Občina Šempeter-Vrtojba.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 5. 3.
2001, zaključek del 5. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor.

Kontaktni osebi: Andrej Miška, univ. dipl.
inž. grad., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun
APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 2. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 2. 2001 ob 9. uri, na sedežu
firme Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000
Nova Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za res-
nost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni. Rok plačila je 60 dni od potrditve
situacije.Rok potrditve situacije je 15 dni od
izstavitve situacije. Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: upošteva se splošne
pogoje po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 2. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-42282
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
transportnega nadkopa od jaška III do
k. 270. Predvidena vrednost del:
70,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projektov.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Pavčnik Barbari na tel. 03/56-26-144
int. 292 oziroma pri Šketako Avgustu na tel.
03/56-26-144 int. 454.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
10.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 2. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 2. 2001 ob 10. uri na RTH,
d.o.o., Trbovlje – Oddelek za investicije.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za 10% vrednosti ponujenih
del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
opravljenih del na podlagi mesečnih situa-
cij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni predvi-
dena predložitev skupne ponudbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2001.

Odločitev bo sprejeta najkasneje do
12. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 20 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 1. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Trbovlje

Ob-42283
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

faks 05/66-86-120, 6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

vodovoda za vodooskrbo objektov;
“Obnove objektov, gradnja garaže in ba-
zena v Žusterni”.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Žusterna – Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

varianta ni dopustna.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 1. 3. 2001, predviden čas do-
končanja je 15. 4. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rižanski vodo-
vod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13 (taj-
ništvo), faks 05/66-86-120, tel.
05/66-86-000, 6000 Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 20.000 SIT, na-
čin plačila: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 12. 2. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja 13 (tajništvo), 6000
Koper, faks 05/66-86-120, tel.
05/66-86-000.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 12. 2. 2001
ob 13.15 v mali sejni sobi (št. 113) na Ri-
žanskem vodovodu Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog za vrednost 1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): po razpi-
snih pogojih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisnih pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 3. 2001 – veljav-
nost ponudbe, 23. 2. 2001 – predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ob-42402
1. Naročnik: Občina Šenčur, Kranjska

cesta 11, 4208 Šenčur in Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-113-00, faks 04/242-449, e-mail:
JPK@Komunala-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
povezovalnega kanala Šenčur Kranj v
skupni dolžini 3998 m, pri čemer doba-
vo in montažo cevi ter jaškov opravi po-
nudnik, izbran na javnem razpisu za do-
bavo cevnega materiala, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 100/2000
(Ob-37741), Kovinoplastika Piskar MP, Go-
renjska cesta 9, Mengeš (rebraste PEHD
cevi Mapikan). Vsa ostala dela opravi na
tem javnem razpisu izbrani ponudnik:

– priprava terena (zakoličba, čiščenje te-
rena) – 3998 m,

– izkop jarka globine do 2 m – 21570
m3,

– izkop jarka globine od 2 do 4 m –
6880 m3,

– izkop jarka globine od 4 do 6 m – 400
m3,

– dobava in vgradnja materiala za pe-
ščeno posteljico (4–8 mm) – 440 m3,

– dobava in vgradnja gramoza (0–20
mm) za zasip cevi in jaškov – 3910 m3,

– zasipanje jarka z izkopanim materia-
lom in utrjevanje v slojih – 21380 m3,

– nakladanje in odvoz odvečnega mate-
riala na razdalji do 5 km – 7520 m3,

– kompletna izdelava preboja pod cesto
Kranj–Brnik za kanal premera 315 mm –
15 m,

– kompletna izdelava preboja pod cesto
Kranj–Brnik za kanal premera 500 mm –
24 m,

– kompletna izdelava preboja pod avto-
cesto Kranj–Ljubljana za kanal premera 500
mm – 48 m,

– kompletna izdelava preboja pod cesto
Primskovo–Labore za kanal premera 500
mm – 16 m,

– saniranje zemljišča na mestu gradbe-
nega posega.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šenčur–Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec–maj
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo v
Komunali Kranj, javno podjetje, d.o.o., Uli-
ca Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, kontaktna
oseba Jože Eržen, u.d.i.g., tel.
04/28-113-28, pisno po faksu
04/204-24-49, pisno na Komunali Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, s pripisom: “javni razpis za
kanal Šenčur–Kranj”, osebno po predhodni
najavi.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 1. 2001
do 20. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno v primeru pre-
vzema preko elektronske pošte (ponudnik
naročniku posreduje elektronski naslov, na
katerega naj mu pošlje dokumentacijo).

V primeru prevzema tiskovine je potre-
bno plačati 10.000 SIT materialnih stroškov
na ŽR Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, št.
51500-601-10607, pri čemer navedite na-
men plačila, “plačilo razpisne dokumentaci-
je za kanal Šenčur–Kranj”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska ce-
sta 11, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2001 ob 12. uri, na Občini
Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 25. 6. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situa-
cij. Rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije. 20% plačila po opravljeni primo-
predaji del. Rok plačila najmanj 60 dni od
opravljenega primopredajnega zapisnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
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opremo in s kadri, s katerimi bo zagotovil
izgradnjo kanala v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
25. 6. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 12. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 50, rok izvedbe 15, garancij-
ska doba 15, reference 10 in ostale ugo-
dnosti 10.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Št. 3949 Ob-42228
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel.07/48-02-000, faks
07/49-21-528, 07/49-21-006.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje ra-
čunalniške opreme VAX PIS NIVO 2 in
SPIS (1A zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, lokalna nabava, Miroslav Bračun.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 2. 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika – soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 2. 2001, ob 11. uri, soba 223,
na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni zahtev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. in 43.
členu ZJN.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 23. 2. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 35%,
– kvaliteta – 35%,
– reference – 25%,
– finančna moč ponudnika – 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 1. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 8/01-46/11 Ob-42233
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.
23-73-103, faks 23-73-107.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje zele-
nih površin na območju mesta Kranj –
mestne krajevne skupnosti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala predvidoma od 1. 3. 2001 do
31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, kon-
taktna oseba Rado Pečar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik lahko dvignejo
razpisno dokumentacioj do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113 s
pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdr-
ževanje zelenih površin”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 2. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti predlože-
ne na naslov Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje zelenih površin” – ponudba,
ne odpiraj!” in številko objave tega razpisa
ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji
strani kuverte.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 2. 2001
ob 12. uri v sobi št. 9, Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z
zakonom o javnih naročilih.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravne-
ga organa, za samostojne podjetnike prigla-
sitveni list DURS-a,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in teehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te obja-
ve,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložila garanci-
jo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3, ne starejše od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
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nega podjetnika za leto 2000, ne starejše
od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starej-
še od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponu-
dnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog po-
godbe o izvajanju del.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudbe, odločitev
o sprejemu ponudbe je 15 dni od dneva
odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti – 70%,
– fiksnost pogodbene cene – 10%,
– reference ponudnikov – 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije ponudniki lahko
dobijo do izteka razpisnega roka na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
osebno ali po tel. 04/23-73-143, kontak-
tna oseba Rado Pečar.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 02/01 Ob-42327
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava, dobava
in montaža krmilno signalne plošče na-
pajalnih črpalk kotla OP 380 b.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega 4 sklope. Izdelana mora
biti v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 3. 2001
do 15. 7. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11512. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 15. 2. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 2. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železni-
ci 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba oziroma dogovor o skupnem nasto-
pu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:

– izjavo, da sprejema dobavne roke, na-
vedene v točki 1.1.3 razpisne dokumenta-
cije,

– parafirane in žigosane vse strani pred-
loga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti – original,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje odprave napak v garancijski do-
bi v višini 10% pogodbene vrednosti – origi-
nal,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev,

– izjavo, da sprejema tehnične pogoje
za zamenjavo in izdelavo krmilno signalne
plošče,

– potrjene pozitivne reference s strani
dosedanjih ponudnikovih naročnikov za iz-
delavo in dobavo primerljive opreme v času
od 1. 1. 1995 do sedaj.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu 20. 2.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je cena s plačilnimi pogoji in roki
plačil.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja Branko Detela.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 3949 Ob-42328
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, tel. +386-7-48-02-000, faks
+386-7-49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obdobni varno-
stni pregled NEK-a (Periodic Safety Re-
view Program of Krško NPP) – priloga
IA-8.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop št. 1: pregled in poročilo o praktičnih
izkušnjah (Review and Report of Practical
Experience on PSR); sklop št. 2: periodični
varnostni pregled (Periodic Safety Review
Program of Krško NPP); sklop št. 3: navodi-
lo in programska oprema za analizo stro-
škov in koristi.

5. Kraj izvedbe: delno pri dobavitelju,
delno v NE Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 2. 2001
do 1. 4. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: uvozna naba-
va – Dušanka Marinović in Inženiring anali-
ze in dovoljenja – Jože Špiler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, do izteka roka za predlo-
žitev ponudbe, to je 15. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Uvozna na-
bava – D. Marinović.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 2. 2001 ob 9. uri, v glavni sejni
sobi NEK-a.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opred-
eljeno v razpisni dokumentaciji – plačilo po
akreditivnih pogojih.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ponudnik mora izvesti delo v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi in standar-
di, kot je navedeno v razpisni dokumentaci-
ji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve
so natančno podane v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 5. 2001; predvideni datum odločitve je
19. 2. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
den v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-42333
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Krško – Leskovec.
2. Naslov naročnika: Ulica Staneta Ža-

garja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, tele-
faks 07/49-05-161, e-mail: vdc@najdi.net,
telefon: 07/49-05-160.

3. Vrsta in opis storitve: priprava, do-
stava in razdelitev malic (topli obrok) za
varovance v enoti: VDC Krško – Lesko-
vec in v enoti VDC Sevnica.

Ocenjena vrednost naročila za leto 2001
znaša:

– za enoto Sevnica 4,320.000 SIT;
– za enoto Krško-Leskovec 7,368.000

SIT;
Način valorizacije cene je določen v raz-

pisni dokumentaciji.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila ločeno za
posamezno enoto.

5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe dostave to-
plih obrokov v Varstveno delovnem centru
Krško – Leskovec je: sedež enote Varstve-
no delovnega centra Leskovec pri Krškem,
Ul. Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri
Krškem (za 45 oseb). Za Varstveno delovni

center Sevnica, Cankarjeva 1, 8290 Sevni-
ca pa mora ponudnik zagotavljati tople obro-
ke malic v svojih prostorih, ki so čim bližji
sedežu VDC in dostopni invalidom na vozič-
kih (za 25-30 oseb).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudnik lahko odda ponudbo ločeno za
enoto VDC Sevnica in enoto VDC
Krško-Leskovec.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja: 15. 3. 2001. Javni razpis velja
za obdobje dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Var-
stveno delovnega centra Krško – Lesko-
vec, Ulica Staneta Žagarja 4, direktorica
Lidija Žnidaršič.

(b) Čas, v katerem se lahko se lahko
prevzame razpisno dokumentacijo: od
22. 1. 2001 do 16. 2. 2001 vsak delovni
dan od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. V znesek ni
vključen DDV. Ponudniki morajo znesek na-
kazati na ŽR naročnika št.
51600-603-31845, davčna številka
90278445.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti
na naslov naročnika: VDC Krško – Lesko-
vec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Lesko-
vec pri Krškem do vključno petka, 16. 2.
2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave Varstveno de-
lovnega centra Leskovec, Ulica Staneta Ža-
garja 4, 8273 Leskovec pri Krškem.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “ne odpiraj – ponudba“
in s številko objave tega javnega razpisa z
navedbo predmeta javnega razpisa. Na hrb-
tni strani kuverte mora biti označena firma,
sedež, telefonska številka in številka faksa
pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
16. 2. 2001 ob 9. uri v prostorih uprave
VDC Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagar-
ja 4, Leskovec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bianco menico za re-
snost ponudbe v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: lastna
menica v vrednosti 10% od vrednosti po-
nudbe; Naročnik nudi 45 dnevni rok plačila
od dneva prejema fakture.

Podrobnejši pogoji financiranja plačila so
opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti listinska dokazila, ki morajo biti razvršče-
na po označenih in oštevilčenih ovojih skla-

dno z navodili, določenimi v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba javnega naročila oziroma sto-
ritev je določena z zakonom o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 1/95) in Pravilnikom o
minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki oprav-
ljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list
RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: naročilo je urejeno s pogodbo o finan-
ciranju izvajanja socialno-varstvenih storitev
za leto 2001, št. 403-520-2000/01.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora predložiti obrazec o kvalifikacij-
ski strukturi osebja, ki bo sodelovalo pri
izvedbi razpisanega javnega naročila.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudb: ponudba mora veljati do
15. 3. 2001. Naročnik bo odločitev o spre-
jemu ponudbe sprejel do 21. 2. 2001.

17.Merila za ocenitev ponudb: merilo je
najnižja končna cena toplega obroka za
posamezno enoto VDC v povezavi s kvalite-
to.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: nepopolne in prepozne ponudbe bo-
do izločene.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

20.Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 1. 2001.

Varstveno delovni center
Krško-Leskovec

Št.13/2001 Ob-42334
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Slovenska turi-

stična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, tel.: 01/589-18-40, faks:
01/589-18-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje odno-
sov s tujimi javnostmi Slovenske turistič-
ne organizacije v letu 2001 (priloga
IA-11: storitve svetovanja pri vodenju, razen
arbitražnih in poravnalnih storitev in sorod-
ne storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celotno leto
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Jasmina Dizdarević,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, tel.: 01
5891 840, faks: 01/589-18-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in
16. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 2. 2001 ob 14. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z izjavo za vnočitev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni storitvi mesečno.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni zahte-
vane posebne pravne oblike.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni zahtevanih posebnih
pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran za izva-
janje poslovnega svetovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o pospeševanju turizma.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po odpiranju. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
- cena: 60 točk,
- reference s področja odnosov z jav-

nostmi doma in v tujini: 5 točk,
- reference s področja izvajanja odnosov

z javnostmi v turizmu: 5 točk,
- izkušnje naročnika s ponudnikom:

10 točk,
- kakovost storitev: 10 točk,
- posebne ugodnosti: 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 1. 2001
Slovenska turistična organizacija

Ljubljana

Št.13/2001 Ob-42335
1. Naročnik: Slovenska turistična orga-

nizacija.
2. Naslov naročnika: Slovenska turistič-

na organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, tel.: 01/589-18-40, faks:
01/589-18-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje odno-
sov z domačimi javnostmi Slovenske tu-
ristične organizacije v letu 2001 (priloga

IA-11: storitve svetovanja pri vodenju, razen
arbitražnih in poravnalnih storitev in sorod-
ne storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celotno leto
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenska tu-
ristična organizacija, Jasmina Dizdarević,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, tel.: 01
5891 840, faks: 01 5891 841.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in
16. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska turistična organiza-
cija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 2. 2001 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z izjavo za vnočitev.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni storitvi mesečno.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ni zahte-
vane posebne pravne oblike.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni zahtevanih posebnih
pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ponudnik mora biti registriran za izva-
janje poslovnega svetovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o pospeševanju turizma.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po odpiranju. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 7. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
- cena: 60 točk,
- reference s področja odnosov z jav-

nostmi doma in v tujini: 5 točk,
- reference s področja izvajanja odnosov

z javnostmi v turizmu: 5 točk,
- izkušnje naročnika s ponudnikom:

10 točk,
- kakovost storitev: 10 točk,
- posebne ugodnosti: 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Slovenska turistična organizacija
Ljubljana

Št. 3949 Ob-42399
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, telefaks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-000.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev dviga
vzorca iz reaktorske posode v NE Krško,
prevoza radioaktivnega testnega vzor-
ca od lokacije NEK do laboratorija do-
bavitelja, test in analize testnega vzorca
reaktorske posode.

Priloga 1A – storitve, št. kategorije 8.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

Predvideni sklopi so:
1. Dvig testnega vzorca iz reaktorske po-

sode in transport od NE Krško do laborato-
rija za test;

2. Test vzorca;
3. Analiza vzorca.
Ponudba je sprejemljiva za en sklop, več

sklopov ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: storitev dviga vzorca iz

reaktorske posode bo opravljena v NEK,
storitve testov in analiz bodo opravljene pri
dobavitelju.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

začetek del:
– dvig vzorca reaktorske posode –

20. 5. 2001,
– transport vzorca takoj po dvigu,
– testiranje vzorca – 8 tednov po dvigu,
– analiza vzorca 15 tednov po dvigu;
konec del:
– končno poročilo 26 tednov po dvigu.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, uvozna nabava, Jasna
Božić-Pavlić, ING.DOV, Jože Špiler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, uvoz-
na nabava.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 2. 2001 ob 10. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opred-
eljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ponudnik mora izvesti delo v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi in standar-
di, kot je navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: zahteve
so natančno podane v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 5. 2001.

Predvideni datum odločitve do 15. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-42461
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-221.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno letno vzdr-
ževanje občinskih cest v Občini Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za vse
sklope (območja) ali samo za posamezne
sklope, in sicer:

a) 1. območje: Senovo, Brestanica, Rož-
no-Presladol in Koprivnica,

b) 2. območje: Dolenja vas, Zdole, Kr-
ško levi breg + most,

c) 3. območje: Veliki trn, Raka, Lesko-
vec pri Krškem, Krško desni breg, Senuše,
Veliki Podlog, Krško polje, Gora,

d) 4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 15. 4. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Oddelek za gospodarsko infrstruk-
turo, kontaktna oseba je Romana Pečnik,
gr. teh., tel. 07/49-81-372.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delavni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  10.000 SIT, št. žiro raču-
na: 51600-630-13042.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 3. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001 ob 12. uri, Občina Kr-
ško, sejna soba D.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00).

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedene v ponudbeni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št.
29/97), Zakon o varnosti cestnega prome-
ta (Ur. l. RS, št.), 62/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001, 15. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Občina Krško

Št. 04-91/01-I/01 Ob-42492

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo.

2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg 2,
6000 Koper, tel. 05/66-32-100, telefaks
05/66-32-102.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno vzdrževa-
nje objektov in naprav za varnost v po-
morskem prometu, vrsta storitve: 1. sto-
ritve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: obala in obalno morje
Republike Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 4.
2001-31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Ines Hra-
stič Pavlič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 2. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2001 ob 12. uri, Uprava Re-
publike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, Koper.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS
in drugimi predpisi, ki urejajo javne finance.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2001, 12. 3.
2001.



Stran 220 / Št. 4 / 19. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije za

pomorstvo

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 1155 Ob-41990
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik-KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444, telefaks
04/25-69-442.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistila (a)
pripomočki za čiščenje in detergenti, b)
papirna galanterija in pripomočki za hi-
gieno).

(b) Kraj dobave: skladišče potrošnega
materiala.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi za celoto
ali posamezno skupino.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 24 mesecev
(marec 2001–marec 2003).

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: javna naročila in
nabava, Roman Potočnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z gotovino na blagajni bol-
nišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem
nakazilu na ŽR 51500-603-34158.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 16. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik
36, 4204 Golnik – tajništvo uprave.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v skla-
du z tretjim odstavkom 10. člena zakona o
proračunu.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen

Zakona o javnih naročilih): navedeno v raz-
pisni dokumentaciji (skupina mora navesti
nosilca posla).

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 2. 3. 2001, 9. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: odpiranje ponudb bo 16. 2. 2001
ob 12. uri v sejni sobi na upravi.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2001.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 13/01 Ob-42071
1. Naročnik: JVIZ OŠ Voličina.
2. Naslov naročnika: Sp. Voličina 82,

2232 Voličina, tel. 02/729-24-77, faks
02/72-92-476.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stalna do-
bava prehrambenega blaga, ki jih po ob-
segu in času ni možno v naprej določiti.
Dobava blaga v skladu s 3. točko 19. člena
ZJN.

(b) Kraj dobave: Sp. Voličina 82.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

Sklop blaga:
1. južno sadje, domače sadje in zelenja-

va,
2. pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. razni prehrambeni izdelki.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj. Sposo-
bnost bo ponudniku priznana po sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudniku priznana za obdobje 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OŠ Voličina, Sp.
Voličina 82, Anton Goznik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 2. 2001,
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51850-603-31637.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Voličina, Sp. Voličina 82,
2232 Voličina.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit v znesku 500.000
SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupni izvedbi posla.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v preteklih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga franko

skladišče-razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti

blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 5. 3. 2001, odločitev do 10. 3.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Voličina, tel. 02/72-92-477.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2001.

Osnovna šola Voličina

Št. 1/2001 Ob-42230
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/88-42-393.

3. (a) Vrsta in količina blaga: splošni
pisarniški material in predpisani obraz-
ci, v skupni letni ocenjeni vrednosti
10,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih, ki bodo natan-
čno definirani v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, stalne sukcesiv-
ne dobave na podlagi sprotnih naročil na-
ročnika v obdobju 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR - pisarniški material”, pripisati dav-
čno število.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 2. 2001, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica, nabavna služ-
ba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25,000.000 SIT
pa bančna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa scon-
ta dnevno.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih -1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza (19. člen ZJN - 1),

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok z 0,05%
cassa sconta dnevno,

– da zagotavlja dobavni čas 7 dni, v ur-
gentnih primerih dostava blaga v 48 urah,

– da bo dostava fco skladišče bolnišni-
ce – razloženo,

– da bo predložil vzorce blaga (če bo to
zahtevano),

– da za resnost ponudbe nudi finančno
zavarovanje z bianco menico v višini 10%
razpisane vrednosti,

– da bo ob podpisu pogodbe predložil
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti bančno garancijo v višini 10%
pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik
zahteval.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 26. 2. 2001 do
10. ure. Kandidati bodo obveščeni o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po
javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN - 1).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 2/2001 Ob-42231
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pralna in
čistilna sredstva, papirna konfekcija in
vrečke iz plastičnih materialov – v sku-
pni letni ocenjeni vrednosti 18,000.000
SIT.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse

skupaj: oddaja po sklopih, ki bodo natan-
čno definirani v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, stalne sukcesiv-
ne dobave na podlagi sprotnih naročil na-
ročnika v obdobju 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR - čistilna sredstva”, pripisati dav-
čno število.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 2. 2001, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25,000.000 SIT
pa bančna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa scon-
ta dnevno.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih -1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza (19. člen ZJN - 1),

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok z 0,05%
cassa sconta dnevno,

– da zagotavlja dobavni čas 7 dni, v ur-
gentnih primerih dostava blaga v 48 urah,

– da bo dostava fco skladišče bolnišni-
ce – razloženo,

– da bo predložil vzorce blaga (če bo to
zahtevano),

– da za resnost ponudbe nudi finančno
zavarovanje z bianco menico v višini 10%
razpisane vrednosti,

– da bo ob podpisu pogodbe predložil
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti bančno garancijo v višini 10%
pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik za-
hteval.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 27. 2. 2001 do
10. ure. Kandidati bodo obveščeni o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po
javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
pondub bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN - 1).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 3/2001 Ob-42232
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano – v skupni letni oce-
njeni vrednosti 80,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih, ki bodo natan-
čno definirani v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, stalne sukcesiv-
ne dobave na podlagi sprotnih naročil na-
ročnika v obdobju 3 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR - živila”, pripisati davčno število.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 2. 2001, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica, nabavna služ-
ba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25,000.000 SIT
pa bančna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok z 0,05% cassa scon-
ta dnevno.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih -1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza (19. člen ZJN - 1),

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok z 0,05%
cassa sconta dnevno,
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– da zagotavlja dobavni čas 24 ur,
– da bo dostava fco skladišče bolnišni-

ce – razloženo,
– da bo predložil vzorce blaga (če bo to

zahtevano),
– da zagotavlja kontrolo kakovosti,
– da za resnost ponudbe nudi finančno

zavarovanje z bančno garancijo v višini
500.000 SIT; če pa razpisana vrednost
sklopov, na katere se ponudnik prijavlja,
ne presega 25,000.000 SIT, predloži bi-
anco menico v višini 10% razpisane vre-
dnosti,

– da predloži izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo predložil, če bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 28. 2. 2001 do
10. ure. Kandidati bodo obveščeni o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe v roku 8 dni po
javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN - 1).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 3/01-3 Ob-42310
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano, sukcesivne doba-
ve po skupinah za leto 2001 v skupni
vrednosti 36 mio SIT.

(b) Kraj dobave: fco razloženo, SB Bre-
žice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po naslednjih
sklopih:

Skupina A: sadje in zelenjava:
1. južno sadje,
2. domače sadje,
3. zelenjava;
Skupina B: kruh in pekovsko pecivo;
Skupina C: meso in mesni izdelki:
1. svinjina, govedina in teletina (meso

slovenskega porekla),
2. perutnina,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa;
Skupina D: mleko in mlečni izdelki;
Skupina E: zmrznjena zelenjava, sadje in

zmrznjeni izdelki;
Skupina F: jajca;
Skupina G: splošno prehrambeno bla-

go;
Skupina H: prehrambeno blago.
Ponudnik lahko ponudi eno skupino, več

skupin, vse skupine. Ponuditi pa mora celo
skupino, oziroma podskupino.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.950
SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom za JN živila.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom JN Živila.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: zava-
rovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni v razpisni doku-
mentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum predložitve ponudbe
bo 2. 3. 2001 do 9. ure. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe bo 9. 3.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žje cene.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 1. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 1 Ob-42493
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerkni-

ca-Loška dolina.
2. Naslov naročnika: 1380 Cerknica,

Cesta 4. maja 17, tel. 70-50-106, faks
70-50-118.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski material v skupni vrednosti 30,000.000
SIT:

A. ostali medicinski material –
5,400.000 SIT,

B. obvezilni material – 3,400.000 SIT,

C. razkužila, mila, kreme – 2,100.000
SIT,

D. vpojne obloge in folije – 1,600.000
SIT,

E. šivalni material – 200.000 SIT,
F. testni traki in reagensi – 1,900.000

SIT,
G. kovine v zobni tehniki – 3,500.000

SIT,
H. vložne mase za zobno tehniko –

1,000.000 SIT,
I. voski za fiksno in snemno protetiko –

100.000 SIT,
J. izolacijska sredstva za snemno in fik-

sno protetiko 200.000 SIT,
K. svedri - zobna tehnika in zobne ambu-

lante – 1,200.000 SIT,
L. polnila 2,700.000 SIT,
M. material za fasetiranje v fiksni proteti-

ki + razno – 600.000 SIT,
N. material za snemno protetiko, akrilati,

zobje, vizil – 3,100.000 SIT,
O. polnila za plombe – 2,500.000 SIT,
P. odtisne mase v zobnih ambulantah –

500.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Cerknica, Stari trg.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: mogoča je oddaja po sklopih - naj-
manj 50% artiklov za posamezno skupino
materiala.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 16. 3. 2001
do 15. 3. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošno kadrov-
ska služba ZD C-LD, pravnica Metka Drago-
lič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
29. 1. 2001, po predhodni najavi in predlo-
žitvi pisnega dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije ter kopije davčne registracije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV =
11.190 SIT na račun pri APP št.
50160-603-59171. V sklic navedite svojo
davčno številko.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 29. 1. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom Cerknica-Loška
dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica,
Splošno kadrovska služba.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za vrednost ponudbe nad 25
mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2000,
Zakon o javnih financah, Zakon o računo-
vodstvu, Odredba o določitvi neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in očin-
skih proračunov, Navodilo o vrstah finan-
čnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zava-
rujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja; Pogodba o izva-
janju programa zravstvenih storitev med
naročnikom in Zavodom za zdravstveno za-
varovanje RS.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravno formalna
obličnost v skladu z veljavno zakonodajo.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da zagotavlja predvidene letne količi-
ne najmanj 50% vseh razpisanih artiklov ali
vsaj 50% artiklov posamezne skupine ali
skupin blaga, za katere je ponudnik;

2. da soglaša s pogoji predložene kupo-
prodajne pogodbe;

3. da ima ustrezno in veljavno dovoljenje
za opravljanje prometa z medicinskim mate-
rialom;

4. da ima ustrezne certifikate za ponuje-
ne proizvode;

5. da nudi 30 – dnevni plačilni rok z
najmanj 0,05 cassa sconta za vsak dan
predčasnega plačila;

6. da zagotavlja 3-dnevni odzivni čas;
7. da bo blago dostavljal fco naročnik,

razloženo v skladišče;
8. da bo zahtevo naročnika poslal vzor-

ce blaga ali njegovih paralel;
9. da bo zagotavljal količinske popuste.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 28. 2. 2001 do 13. ure; 1. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Zdravstveni dom Cerknica -
Loška dolina

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 92/01-43/03 Ob-42223
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, Slovenija, telefon 00386 4 237
31 49, telefaks 00386 4 237 31 07.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: naročnik naroča izvedbo
ukrepov za učinkovito rabo energije in s
tem znižanje stroškov, ki jih ima naroč-
nik s plačilom porabljene energije. Izvaja-
lec sklene z naročnikom pogodbo o zagotav-
ljanju prihranka energije z dobo trajanja, ki
bo predmet pogajanj. Obseg storitev temelji

na analizah in ocenah izvajalca, ki jih mora
načelno tako oceniti, da se realizira potenci-
al prihranka energije, preko katerega se lah-
ko amortizirajo vsi stroški investicije. Izvaja-
lec lahko po lastnem preudarku s soglasjem
naročnika sam odloča katere storitve bo iz-
vajal v določeni stavbi. Podrobnosti pogod-
benega financiranja ukrepov za učinkovito
rabo energije bo urejala pogodba o zagotav-
ljanju prihranka energije.

Naročnik želi z naročilom znižati porabo
in stroške energije v stavbah, ki so predmet
naročila, v obsegu, ki ga mora določiti in
zagotoviti izvajalec ob sočasni modernizaci-
ji in optimiranju tehničnih naprav kot tudi
zmanjšanju emisije ogljikovega dioksida.
Stroški investicije in plačila izvajalcu za nje-
gove storitve se financirajo izključno z nje-
govo udeležbo pri realiziranem potencialu
prihranka energije, torej brez angažiranja
finančnih sredstev naročnika.

Izhodiščni podatki:
– število nepremičnin: 14,
– referenčno leto: 1999,
– stroški za energijo v referenčnem letu:

približno 150,000.000 SIT (brez DDV).
4. Če je predvidena oddaja sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
posameznih sklopov naročila.

5. Kraj izvedbe: nepremičnine na ob-
močju Mestne občine Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

predvidena sklenitev pogodbe: 31. 5.
2001,

trajanje pogodbene obveznosti: od 6 do
12 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Marko Hoče-
var, telefon 00386 4 237 31 49, e-mail:
marko.hocevar@Kranj.si.

Prijave ponudnikov morajo biti napisane
v slovenskem in angleškem jeziku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 1. 2001
do 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 16. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, Slovenija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni-
so zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zajeti
bodo v pogodbi o zagotavljanju prihranka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: ponud-
bo lahko predložijo poleg domačih in tujih
izvajalcev tudi skupine izvajalcev, ki morajo
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naroči-
la, če bodo izbrani kot najugodnejši. Ponu-
dniki skupine izvajalcev odgovarjajo naroč-
niku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

– izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji ponudnika;

– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
in da ponudnik ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– izpisek iz sodne ali druge evidence,
da ponudniku v zadnjih petih letih pred ob-
javo 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;

– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni or-
gan, o poravnanih davkih, prispevkih in dru-
gih obveznih dajatvah ali poslovnih obvez-
nostih v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik sedež ter potrdilo pristojnega or-
gana v Republiki Sloveniji o poravnanih ob-
veznostih v Republiki Sloveniji;

– potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet naročila, in je tako do-
voljenje zahtevano s posebnim predpisom;

– revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz
bilance stanja za zadnja tri obračunska leta;

– letno povprečje zaposlenih delavcev v
zadnjih treh zaključenih poslovnih letih, raz-
porejenih po poklicnih skupinah;

– navedba in kratko pojasnilo o referen-
čnih projektih, ki so v zvezi s pogodbo o
zagotavljanju prihranka energije;

– opis ponudnikove tehnične opremlje-
nosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje ka-
kovosti ter študijskih in raziskovalnih zmo-
gljivosti;

– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in od-
govornih za nadzor kakovosti;

– certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor ka-
kovosti.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: jih ni.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum predložitve ponudb:
do 30. 3. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: do 14. 5. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb:
– reference na področju obvladovanja

tehnologij za učinkovito rabo energije,
– izkušnje z izvajanjem dolgoročnih po-

godb,
– tehnična usposobljenost ponudnika,
– kreditna sposobnost ponudnika,
– odzivna sposobnost ponudnika v pri-

meru okvar.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
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18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ga ni.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2001.

20. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
10. 1. 2001.

Mestna občina Kranj

Ob-42224
1. Contracting authority: Urban Munici-

pality of Kranj.
2. Address of contracting authority:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenia, Tel.:
00386 4 237 31 49, Fax: 00386 4 237
31 07.

3. Type and description of services
and refference to the Annex 1A eg. 1B of
The Public Procurement Act: Accomplis-
hment of assignments aimed at the in-
creasing of the energy efficiency with
consequent cut-off of expenses for en-
ergy consumption the contracting au-
thority has to cover. The contracting au-
thority will make a contract with contractor
by which the service provider undertakes to
secure an energy saving during the period
subject to negotiation. The contracted ser-
vice should be based upon the analysis and
evaluations which shall be carried out by
the contractor. The energy savings achie-
ved should allow the redemption of the in-
vestment cost. The contractor can, at his
own discretion and in agreement with the
contracting authority, decide upon the acti-
ons to be carried out in each building. Deta-
ils about the contractual financing of provi-
sions aimed at improving the energy effi-
ciency will be specified in the contract by
which the contractor undertakes to secure
an energy economy.

The contracting authority wishes to re-
duce energy consumption and expense in
the buildings being the subject-matter of
the tender to the extend to be specified and
secured by the contractor together with
up-dating and optimising of technical equip-
ment as well as reducing the carbon diox-
ide emissions. The cost of financing and
the payment for the services provided are
covered exclusively by the contractor’s par-
ticipation in the achieved energy saving and
does not imply any financial commitment of
the contracting authority.

Basic data:
– Number of buildings: 14,
– Year of reference: 1999,
– Energy expenditure occurred in the

year of reference: approx. 150,000.000
SIT.

4. In the case of possible subdivision of
tender into lots; the volume of lots and
acceptability of tender for a single lot, mo-
re lots or complete tender: division of public
procurement into lots not acceptable.

5. Place of implementation: buildings
in the territory of the Urban Municipality of
Kranj.

6. Acceptance of variants of tenders:
not acceptable.

7. Dates predicted for the start and
finishing of services or the duration of
implementation:

Time-limit for entering into contract:
31. 5. 2001,

Duration of contractual obligation: 6 to
12 years.

8. (a) Adress of office and person
Where the candidates can get the tender
documentationand aditional informations:
Marko Hočevar Tel.: 00386 4 237 31 49
e-mail: marko.hocevar@Kranj.si.

Application to participate should be writ-
ten in Slovene and English.

(b) Date available for taking over of the
tender documentation: 22. 1. 2001 to
16. 2. 2001.

(c) Ammount and Way of payment for
tender documentation: no.

9. (a) Deadline for receipt of requests
to participate: 16. 2. 2001.

(b) Address where the tender should
be sent: Urban Municipality of Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, Slovenia.

10. Deposit/financial guaranties for se-
riousness of tenderers, if necessary: not
required.

11. Financing conditions and terms for
payment and/or reference on prescribed
provisions: payments will be specified in
the contract on securing of the energy sa-
vings.

12. Legal form of grouping of contrac-
tors in the case of awarded tenderer: In
addition to Slovenian and foreign individual
tenderers, groups of tenderers also may
submit their offers. In the case the contract
will be awarded to a group of tenderers, the
member will be requested to provide a legal
act on joint provision of services being the
subject matter of the contract. The group of
tenderers shall bear joint and several liabili-
ty.

13. Conditions to be fulfilled by the
tenderer for the financial, business and
technical qualification – aditional to ge-
neral conditions according to Articles
from 41 to 43 of The Public Procurement
Act:

– Certificate from the Register of Com-
panies or other evidence proving his enrol-
ment in the professional or trade register;

– A production of an extract from the
judicial record proving that the tenderer is
not the subject of proceedings for a decla-
ration of bankruptcy, an order for compul-
sory winding up or the administration by the
court, or that he has not suspended busi-
ness activities following a court or other
judicial decision;

– A production of an extract from the
judicial record proving that during the five
years, preceding this call for tenders, the
bidder was not convicted by a judgement
which has the for of res judicata or a similar
judicial or administrative act forbidding him
to perform the activities being the subject
matter of this tender;

– A certificate issued by IRS or adequate
authority proving that the tenderer has fulfil-
led obligations relating to the payment of
taxes and contributions in accordance with
the legal provisions of the country in which
he is established, and a certificate issued
by the competent authority of the Republic
of Slovenia proving his fulfilment of obligati-
ons in the RS;

– A certificate issued by the authority in
charge with the keeping of the records of
permissions to perform the activities being

the subject matter of this tender if such a
permission is required by special legal pro-
vision;

– The revised firm’s balance sheet or
extract from the balance sheet for the last
three financial years;

– A statement of the firm’s average an-
nual manpower in the last three years and
the number of employees falling within dif-
ferent professional categories;

– A list and a short description of refe-
rence projects related to this contract on
the energy saving;

– A statement of the tools and technical
equipment available to the bidder, the sati-
sfaction of quality guarantee standards and
the study and research capabilities;

– A statement of the technicians or tec-
hnical bodies responsible for the implemen-
tation of the contract and the quality con-
trol;

– Certificates issued by competent aut-
horities or bodies in charge with the quality
control acknowledging the conformity of the
products or services with technical specifi-
cations or standards as laid down in the
relevant documentation.

14. (a) Is the procedures of the procu-
rement according to legislation, regulati-
ons or administrative provisions matter of
special services: no.

(b) List of acts, regulations or admi-
nistrative provisions concerning this ser-
vice: no.

(c) Are the legal entities obliged to de-
signate the qualification of the staff re-
sponsible for implementation of services:
yes.

15. Deadline for the submission of ten-
ders and for the decision upon the award-
ing of the contract: deadline for the sub-
mission of tenders: 30. 3. 2001, deadline
for decision upon the awarding of the con-
tract: 14. 5. 2001.

16. Criteria for evaluation of the tende-
rers:

– References in energy saving techno-
logies,

– Experiences in the management of
long-term contracts,

– Technical Competence,
– Creditworthiness,
– Reacting capacity in case of defects.
17. Possible additional information of

procurement: no.
18. Date and publication number of a

prior notice: no.
19. Postmark date of request for publi-

cation: 10. 1. 2001.
20. Receipt date of request for publi-

cation in the Official Journal of the Repu-
blic of Slovenia: 10. 1. 2001.

Urban Municipality of Kranj

Ob-42301
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, Slovenija, telefon 00386 5
6646239, telefaks 00386 5 480510.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: Naročnik naroča
izvedbo ukrepov za učinkovito rabo ener-
gije in s tem znižanje stroškov, ki jih ima
naročnik s plačilom porabljene energi-
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je. Izvajalec sklene z naročnikom pogodbo
o zagotavljanju prihranka energije z dobo
trajanja, ki bo predmet pogajanj. Obseg sto-
ritev temelji na analizah in ocenah izvajalca,
ki jih mora načelno tako oceniti, da se reali-
zira potencial prihranka energije, preko ka-
terega se lahko amortizirajo vsi stroški inve-
sticije. Izvajalec lahko po lastnem preudar-
ku s soglasjem naročnika sam odloča kate-
re storitve bo izvajal v določeni stavbi.
Podrobnosti pogodbenega financiranja
ukrepov za učinkovito rabo energije bo ure-
jala pogodba o zagotavljanju prihranka ener-
gije.

Naročnik želi z naročilom znižati porabo
in stroške energije v stavbah, ki so predmet
naročila, v obsegu, ki ga mora določiti in
zagotoviti izvajalec ob sočasni modernizaci-
ji in optimiranju tehničnih naprav kot tudi
zmanjšanju emisije ogljikovega dioksida.
Stroški investicije in plačila izvajalcu za nje-
gove storitve se financirajo izključno z nje-
govo udeležbo pri realiziranem potencialu
prihranka energije, torej brez angažiranja
finančnih sredstev naročnika.

Izhodiščni podatki:
– število nepremičnin: 26,
– referenčno leto: 1999,
– stroški za energijo v referenčnem letu:

90.000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov na-

ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvidena oddaja posa-
meznih sklopov naročila.

5. Kraj izvedbe: nepremičnine na ob-
močju Mestne občine Koper.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvidena skle-
nitev pogodbe: 31. 5. 2001, trajanje po-
godbene obveznosti: od 6 do 12 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Andreja Osta-
nek, telefon 00386 5 6646239, e-mail: an-
dreja.ostanek@mo-koper.si.

Prijave ponudnikov morajo biti napisane
v slovenskem in angleškem jeziku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 1. 2001
do 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 16. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper, Slovenija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni-
so zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zajeti
bodo v pogodbi o zagotavljanju prihranka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: ponud-
bo lahko predložijo poleg domačih in tujih
izvajalcev tudi skupine izvajalcev, ki morajo
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naroči-
la, če bodo izbrani kot najugodnejši. Ponu-
dniki skupine izvajalcev odgovarjajo naroč-
niku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splo-
šnih pogojev po 41 do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

– izpisek iz sodne ali druge evidence o
registraciji ponudnika;

– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
in da ponudnik ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– izpisek iz sodne ali druge evidence,
da ponudniku v zadnjih petih letih pred ob-
javo 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;

– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni or-
gan, o poravnanih davkih, prispevkih in dru-
gih obveznih dajatvah ali poslovnih obvez-
nostih v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik sedež ter potrdilo pristojnega or-
gana v Republiki Sloveniji o poravnanih ob-
veznostih v Republiki Sloveniji;

– potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je
tako dovoljenje zahtevano s posebnim pred-
pisom;

– revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz
bilance stanja za zadnja tri obračunska leta;

– letno povprečje zaposlenih delavcev v
zadnjih treh zaključenih poslovnih letih, raz-
porejenih po poklicnih skupinah;

– navedba in kratko pojasnilo o referen-
čnih projektih, ki so v zvezi s pogodbo o
zagotavljanju prihranka energije;

– opis ponudnikove tehnične opremlje-
nosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje ka-
kovosti ter študijskih in raziskovalnih zmo-
gljivosti;

– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in od-
govornih za nadzor kakovosti;

– certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor ka-
kovosti, s katerimi potrdijo skladnost izdel-
kov oziroma storitev z zahtevanimi tehnični-
mi specifikacijami ali standardi v razpisni
dokumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: jih ni.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum predložitve ponudb:
do 30. 3. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: do 14. 5. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb:
– reference na področju obvladovanja

tehnologij za učinkovito rabo energije,
– izkušnje z izvajanjem dolgoročnih po-

godb,

– tehnična usposobljenost ponudnika,
– kreditna sposobnost ponudnika,
– odzivna sposobnost ponudnika v okvi-

ru okvar.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
18. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 1. 2001
Mestna občina Koper

Ob-42302
1. Contracting authority: Urban Munici-

pality of Koper.
2. Address of the contracting authori-

ty: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slove-
nia, Tel.: 00386 5 6646239, Fax: 00386
5 480510.

3. Type and description of services
and reference to the Annex 1A egg. 1B of
The Public Procurement Act: Accomplish-Accomplish-Accomplish-Accomplish-Accomplish-
ment of assignments aimed at the in-ment of assignments aimed at the in-ment of assignments aimed at the in-ment of assignments aimed at the in-ment of assignments aimed at the in-
creasing of the energy efficiency withcreasing of the energy efficiency withcreasing of the energy efficiency withcreasing of the energy efficiency withcreasing of the energy efficiency with
consequent cut-off of expenses for en-consequent cut-off of expenses for en-consequent cut-off of expenses for en-consequent cut-off of expenses for en-consequent cut-off of expenses for en-
ergy consumption the contracting au-ergy consumption the contracting au-ergy consumption the contracting au-ergy consumption the contracting au-ergy consumption the contracting au-
thority has to cover. thority has to cover. thority has to cover. thority has to cover. thority has to cover. The contracting au-
thority will make a contract with contractor
by which the service provider undertakes to
secure an energy saving during a period
subject to negotiation. The contracted ser-
vice should be based upon the analysis and
evaluations, which shall be carried out by
the contractor. The energy saving achieved
should allow for redemption of the invest-
ment cost. The contractor can at his own
discretion and in agreement with the con-
tracting authority decide upon the actions
to be carried out in each building. Details
about the contractual financing of provisions
aimed at improving the energy efficiency
will be specified in the contract by which
the contractor undertakes to secure an en-
ergy economy.

The contracting authority wishes to re-
duce energy consumption and expense in
the buildings being the subject-matter of
the tender to the extend to be specified and
secured by the contractor together with
up-dating and optimising of technical equip-
ment as well as reducing the carbon diox-
ide emissions. The cost of financing and
the payment for the services provided are
covered exclusively by the contractor’s par-
ticipation in the achieved energy saving and
does not imply any financial commitment of
the contracting authority.

Basic data:
– Number of buildings: 26,
– Year of reference: 1999,
– Energy expenditure occurred in the

year of reference: roughly 90.000.000 SIT.
4. In the case of possible subdivision

of tender into lots; the volume of lots and
acceptability of tender for a single lot,
more lots or complete tender (compulso-
ry if the lots will be used): not acceptable.

5. Place of implementation: buildings
in the territory of the Urban Municipality of
Koper.

6. Acceptance of variants of tenders:
not acceptable.

7. Dates predicted for the start and
finishing of services or the duration of
implementation: Time limit for entering into
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contract: 31. 5. 2001. Duration of contrac-
tual obligation: 6 to 12 years.

8. (a) Address of office and person
where the candidates can get the tender
documentation and additional informa-
tion: Andreja Ostanek, Tel.: 00386 5
6646239, e-mail:
andreja.ostanek@mo-koper.si.

Application to participate should be writ-
ten in Slovene and English.

(b) Date available for taking over of the
tender documentation: from 22. 1. 2001
till 16. 2. 2001.

(c) Ammount and way of payment for
tender documentation (number of bank
account): none.

9. (a) Deadline for receipt of tenders:
16. 2. 2001.

(b) Adress where the tender should be
sent: Urban Municipality of Koper, Verdije-
va 10, 6000 Koper, Slovenia.

10. Deposit/financial guaranties for
seriousness of tenderers, if necessary: not
required.

11. Financial conditions and terms for
payment and/or reference on prescribed
provisions: will be specified in the contract
on securing of energy saving.

12. Legal form of grouping of contrac-
tors in the case of awarded tenderer (Arti-
cle 47 of The Public Procurement Act): In
addition to domestic and foreign individual
tenderers, groups of tenderers also may sub-
mit their Offers. In case the contract will be
awarder to a group of tenderes, the member
bill be requested to provide a legal act on
joint provision of services being the subject
matter of the contract. The group of tender-
ers shall bear joint and several liability.

13. Conditions to be fulfilled by the
tenderer for the financial, business and
technica qualification – aditional to gen-
eral conditions according to Articles from
41 to 43 of The Public Procurement Act):

– Certificate from the Register of Com-
panies or other evidence proving his enrol-
ment in the professional or trade register;

– A production of an extract from the
judicial record proving that the bidder is not
the subject of proceedings for a declaration
of bankruptcy, an order for compulsory
winding up or the administration by the
court, or that he has not suspended busi-
ness activities following a court or other
judicial decision;

– A production of an extract from the
judicial record proving that during the five
years preceding this call for tenders the
bidder was not convicted by a judgement
which has the for of res judicata or a similar
judicial or administrative act forbidding him
to perform the activities being the subject
matter of this tender;

– A certificate issued by IRS or adequate
authority proving that the tenderer has ful-
filled obligations relating to the payment of
taxes and contributions in accordance with
the legal provisions of the country in which
he is established, and a certificate issued
by the competent authority of the Republic
of Slovenia proving his fulfilment of obliga-
tions in the RS;

– A certificate issued by the authority in
charge with the keeping of the records of
permissions to perform the activities being

the subject matter of this tender if such a
permission is required by special legal pro-
vision;

– The revised firm’s balance sheet or
extract from the balance sheet for the last
three financial years;

– A statement of the firm’s average an-
nual manpower in the last three years and
the number of employees falling within dif-
ferent professional categories;

– A list and a short description of refer-
ence projects related to this contract on the
energy saving;

– A statement of the tools and technical
equipment available to the bidder, the satis-
faction of quality guarantee standards and
the study and research capabilities;

– A statement of the technicians or tech-
nical bodies responsible for the implemen-
tation of the contract and the quality con-
trol;

– Certificates issued by competent au-
thorities or bodies in charge with the quality
control acknowledging the conformity of the
products or services with technical specifi-
cations or standards as laid down in the
relevant documentation.

14. (a) Is the procedures of the pro-
curement in accordance with legislation,
regulations or administrative provisions
matter of special services: /

(b) List of acts, regulations or adminis-
trative provisions concerning this service:
none.

(c) Are the legal entities obliged to des-
ignate the qualification of the staff respon-
sible for implementation of services: yes.

15. Deadline for submission of tenders
and for the decision upon the awarding of
the contract: Deadline for submission of
tenders: 30. 3. 2001. Deadline for deci-
sion upon the awarding of the contract:
14. 5. 2001.

16. Evaluation criteria:
– references as to the mastery of tech-

nologies related to energy efficiency,
– experience in the field of execution of

long-term contracts,
– technical capability of the tenderer,
– credit capacity of the tenderer,
– response capability of the tenderer in

case of failures.
17. Possible additional information on

the procurement: none.
18. Date and publication number of a

prior notice: no preliminary notice was pub-
lished.

19. Postmark date of request for publi-
cation: 12. 1. 2001.

20. Receipt date of request for publi-
cation in the Official Gazette RS: 12. 1.
2001.

Urban Municipality of Koper

Št. 5/2001 Ob-42295
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-

nomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,

2000 Maribor, telefaks 02/25-27-056.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskarske in re-
pro storitve; fotokopiranje (priloga
1A-15).

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudbo je mogoče
podati za posamezni sklop storitev (prvi
sklop: tiskarske in repro storitve; drugi
sklop: fotokopiranje) ali skupno za vse sto-
ritve.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2001 do
31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: UM, Ekonom-
sko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000
Maribor, dekanat, mag. Viktor Lednik, tajnik
fakultete (tel. 02/22-90-230).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 2. 2001,
dnevno med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  /

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Univerza v Mariboru, Ekonom-
sko-poslovna fakulteta, dekanat, Razlagova
14, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudnik bo moral predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe in za dobro izvedbo
prevzetih obveznosti, razen če se njegova
ponudba nanaša le na sklop fotokopiranja.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval v skladu z Zako-
nom o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnikova kadrovska
usposobljenost.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: po potrebi naročnika.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena.
17. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo izbranim kandidatom
priznal usposobljenost za tri leta.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 1. 2001.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

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

Št. 3949 Ob-42400
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 9. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev na

projektu zamenjave rešetk za izrabljeno
gorivo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnična prednost, strokov-
na usposobljenost in izkušnje pri izvedbi po-
dobnih projektov v nuklearni elektrarni, ka-
kovost, cena.

V skladu s 3. točko 110. člena ZJN se
naročilo odda izvajalcu, Aristos Cunsultants,
ki je edini primeren strokovni izvajalec za
koordinacijo in izvajanje storitve v nuklearni
elektrarni.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Aristos Consultants
L.L.C., 15 East North Street, Dover,
19901, USA.

7. Pogodbena vrednost: 8,916.480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 1. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

zadeve, Urad RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.

2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje

dejavnosti, ki omogočajo utrjevanje in ohra-
njanje narodne, jezikovne ter kulturne iden-
titete med slovenskimi rojaki, ki živijo v tuji-
ni, njihovo medsebojno povezovanje ter
ohranjanje vezi s Slovenijo.

Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti se predlogi programov
in projektov za sofinanciranje s strani Urada
zbirajo v dveh ločenih sklopih:

A) Programi in projekti avtohtonih slo-
venskih manjšin v sosednjih državah ter so-
delovanje z njimi v letu 2001.

B) Programi in projekti Slovencev po sve-
tu ter sodelovanje z njimi v letu 2001.

3. Predlagatelji in predmet javnega raz-
pisa

Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot fizične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samo-
stojni avtorji projektov itd.) iz Republike Slo-
venije in tujine.

Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z
izjemo štajerskih Slovencev) prijavijo svoje
programe in projekte osrednjim organizaci-
jam Slovencev v zamejstvu (Svet slovenskih
organizacij in Slovenska kulturno-gospodar-
ska zveza v Italiji, Zveza slovenskih organi-
zacij in Narodni svet koroških Slovencev v
Avstriji ter Zveza Slovencev na Madžar-
skem), le-te pa usklajeno, skupno vlogo
(skupaj z vsemi prijavljenimi programi in pro-
jekti – tudi tistimi, ki jih niso uvrstile v skupni
predlog) pošljejo na Urad.

Predmet javnega razpisa so predlogi pro-
gramov in projektov, ki predstavljajo dosež-
ke znotraj posameznih slovenskih skupno-
sti v zamejstvu in po svetu ter hkrati zagotav-
ljajo ohranjanje in krepitev slovenske identi-
tete, predvsem jezikovne in kulturne.

Urad zbira predloge programov in pro-
jektov predvsem z naslednjih področij:

– izobraževanje in raziskovalno-razvojno
delo,

– dejavnosti mladih,
– kulturne in športne dejavnosti,
– mediji (internet, časopis, radio, televi-

zija, založništvo),
– arhivske in knjižnične dejavnosti ter
– spodbujanje gospodarskega sodelova-

nja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
4. Načela in merila za oblikovanje pro-

gramov in izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Pod A:
Okvirna višina sredstev za programe in

projekte avtohtonih slovenskih manjšin v so-
sednjih državah ter za sodelovanje z njimi
na razpisanih področjih za leto 2001 znaša
900,000.000 SIT. Točna višina razpoložlji-
vih sredstev bo znana s sprejetjem državne-
ga proračuna za leto 2001.

Pod B:
Okvirna višina sredstev za programe in

projekte Slovencev po svetu ter za sodelo-
vanje z njimi za leto 2001 znaša
70,000.000 SIT. Točna višina razpoložljivih
sredstev bo znana s sprejetjem državnega
proračuna za leto 2001.

Pod A in B:

Višino posameznega prispevka določi
strokovna komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in glede na merila,
opredeljena v 4. točki tega razpisa. V koli-
kor bo vrednost vseh zaprošenih sredstev
presegla razpoložljiva sredstva, bodo pri do-
delitvi imele prednost vloge, ki izpolnjujejo
čim več prednostnih kriterijev in meril.

Dodeljena sredstva morajo biti v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-
na, porabljena v letu 2001.

6. Način in rok prijave programov in pro-
jektov

Razpisno dokumentacijo (obrazce za pri-
pravo predlogov, merila za izbor projektov
oziroma programov ter vzorec pogodbe) za-
interesirani lahko dvignejo v vložišču Mini-
strstva za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-22-91 (vsak
dan med 9. in 15. uro), na sedežih osred-
njih organizacij Slovencev v zamejstvu ter
na vseh diplomatsko-konzularnih predstav-
ništvih Republike Slovenije v času uradnih
ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada: http://www.si-
gov.si/mzz/usps/index.html .

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve:

Rok za prispetje vlog tako iz točke A kot
iz točke B je 28. februar 2001. Predlogi
morajo biti podani na ustreznih prijavnih
obrazcih, vloge pa poslane na naslov: Mini-
strstvo za zunanje zadeve, Urad RS za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu, Prešernova
25, 1000 Ljubljana. Vloge se lahko oddajo
na gornji naslov tudi osebno in sicer najka-
sneje do 28. 2. 2001 do 15. ure. Pravne in
fizične osebe iz zamejstva (z izjemo štajer-
skih Slovencev) pa oddajo svoje predloge
osrednjim oz. krovnim organizacijam Slo-
vencev v zamejstvu najkasneje do 21. fe-
bruarja 2001.

Opremljenost vloge: vloge morajo do na-
ročnika prispeti v zaprtih ovojnicah, na kate-
rih morajo biti podani:

Pod A:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na

javni razpis »Slovenske manjšine v sosed-
njih državah« za leto 2001,

– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov

na hrbtni strani ovojnice.
Pod B:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj - Prijava na

javni razpis »Slovenci po svetu« za leto 2001,
– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov

na hrbtni strani ovojnice.
7. Izbira predlogov
Postopek javnega razpisa in dodelitve

prispevkov vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje državna sekretarka za Slovence v
zamejstvu in po svetu.

Odpiranje prispelih vlog, ki ga bo 5. mar-
ca 2001 opravila strokovna komisija, v skla-
du z drugim odstavkom 76. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) ne bo
javno.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne-
va odpiranja vlog. Če bo proračun RS za
leto 2001 sprejet po 5. marcu 2001, bodo
ponudniki o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje 45 dni po sprejetju proračuna.

Javni razpisi

Ob-42460
Na podlagi 5. člena Ustave Republike

Slovenije in v skladu s Pravilnikom o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) Ministrstvo
za zunanje zadeve, Urad Republike Slove-
nije za Slovence v zamejstvu in po svetu
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov in projektov Slovencev v
zamejstvu in po svetu ter sodelovanja z

njimi v letu 2001
1. Naziv in sedež uporabnika proračun-

skih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naroč-
nik oziroma Urad) : Ministrstvo za zunanje
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8. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije do-

bite na Ministrstvu za zunanje zadeve, Urad
za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 10. in 15. uro, tel. 01/478-22-91,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti
z naslovom Urad.Slovenci@gov.si .

Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad RS za Slovence

v zamejstvu in po svetu

Ob-42299
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor,
telefaks 02/3005-675.

2. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbolt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za električno zašči-
to generatorjev, električne energije in
transformatorjev.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

3. Rok za dobavo opreme: od 30. 11.
2001 do 30. 11. 2003.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor pre-
nove, Obrežna 170, 2000 Maribor, kontak-
tna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za dobavo opreme znaša 20.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor, d.o.o., št. 51800-601-28970 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti
za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2001 ob 12.15.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
opreme in storitev, ki mora biti veljavna še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

8. Financiranje in plačila: nabava opre-
me bo financirana iz lastnih sredstev naroč-
nika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki za priznanje sposobnosti: potrebne iz-
kušnje in stabilno finančno poslovanje.

10. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-42300
1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-

bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor,
telefaks 02/3005-675.

2. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbolt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nizkonapetostna oprema.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

3. Rok za dobavo opreme:
za HE Vuhred:
– razdelilci izmenične napetosti

400/231 V – 31. 10. 2001,
– razdelilci enosmerne napetosti 220 V

– 15. 9. 2001,
– razdelilci razsmerjene napetosti 231 V

– 15. 9. 2001,
za HE Ožbolt:
– razdelilci izmenične napetosti

400/231 V – 15. 10. 2001,
– razdelilci enosmerne napetosti 220 V

– 15. 12. 2001,
– razdelilci razsmerjene napetosti 231 V

– 15. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor pre-
nove, Obrežna 170, 2000 Maribor, kontak-
tna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije za dobavo opreme znaša 10.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek
nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor, d.o.o., št. 51800-601-28970 pri
Agenciji za plačilni promet Maribor.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti proti predložitvi dokazila o vplačilu.

Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije. Naročnik ne prevzema nobene od-
govornosti za morebitno izgubo ali zakasni-
tev pošiljke.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2001 ob 12.15.

7. Garancija za resnost ponudbe: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
opreme in storitev, ki mora biti veljavna še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

8. Financiranje in plačila: nabava opre-
me bo financirana iz lastnih sredstev naroč-
nika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki za priznanje sposobnosti: potrebne iz-
kušnje in stabilno finančno poslovanje.

10. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 5/2001 Ob-42215
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini
Pivka objavljamo

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v letu 2001
1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje sledečih programov:

– interesna športna dejavnost otrok in
mladine;

– vrhunski in kakovostni šport;
– športno-rekreativna dejavnost;
– šport invalidov;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov;
– športne prireditve.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

lahko kandidirajo športna društva, njihova
združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na
podlagi zakona o zavodih in zakona o go-
spodarskih družbah, če imajo registrirano
izvajanje športne dejavnosti in izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Pivka;
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za uresničitev načrtovanih športnih dejav-
nosti;

– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo, v kate-
ro je vključenih odgovarjajoče število špor-
tnikov;

– da imajo redno vadbo vsaj 36 tednov v
letu;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini.

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in dopolnjen z navedbo virov financira-
nja.

5. Rok za prijavo na razpis je do 5. 2.
2001 do 12. ure.

6. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu s Pravilnikom za vrednotenje
športnih programov v Občini Pivka.

7. Prijave je potrebno poslati v zaprtih
kuvertah na naslov: Občina Pivka, Kolod-
vorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom »Za
javni razpis za zbiranje predlogov za sofi-
nanciranje programov športa za leto 2001
– ne odpiraj« ali jih oddati v tajništvu Občine
Pivka.

8. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe.

Občina Pivka

Ob-42216
Občina Mežica, Oddelek za družbene

dejavnosti in splošne zadeve na podlagi 10.
člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih

bo v letu 2001 Občina Mežica
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje špor-
tne dejavnosti in imajo sedež v Občini Meži-
ca.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino:
– program Zlati sonček, Športna znač-

ka,
– program Naučimo se plavati,
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– programi, ki imajo značaj redne vad-
be,

b) programi športa za vse
– organizacija občinskih športnih prire-

ditev,
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe

za upokojence,
d) programi za šport nadarjenih otrok in

mladine,
e) programi kakovostnega športa,
f) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
g) drugi za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa z predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjeno vlogo , ki jo dobijo na Občini
Mežica.

6. Rok za prijavo na razpis je do 15. 3.
2001.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu pro-
računa.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
na Občini Mežica.

Občina Mežica
Oddelek za družbene dejavnosti

in splošne zadeve

Ob-42347
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS 22/98) in 12. člena pravilnika za
vrednotenje programov športa v Občini Bo-
rovnica in zagotavljanju sredstev za obrato-
valne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
76/00) Občina Borovnica objavlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov na področju športa
v letu 2001

1. Predmet razpisa
1.1.Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok in šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih

otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport;

1.2. Športno-rekreativni programi za vse;
1.3. Programi kakovostnega in vrhun-

skega športa;
1.4. Program izobraževanja in usposab-

ljanja;
1.5. Promocija športa, prireditve;
1.6. Obratovalni stroški športnih objek-

tov;
1.7. Športna oprema.
2. Pogoji razpisa:
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, združenja in drugi subjekti, usta-
novljeni na podlagi zakona o zavodih in za-
kona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje špor-

tne dejavnosti, s sedežem v Občini Borov-
nica;

2.2.Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotav-

ljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udele-
žencev v posamezne programe.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

3. Vsebina vloge:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje

(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija

odločbe o registraciji od pristojnega uprav-
nega organa in fotokopija obvestila Stati-
stičnega urada RS o razvrstitvi po dejavno-
sti),

– poročilo o porabi sredstev za leto
2000,

– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2001 z viri fi-
nanciranja,

– izjavo odgovorne osebe, da so nave-
deni podatki v prijavi na razpis točni.

4. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani dvignejo na Občini Borovnica,
– vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo kandidati poslati na naslov Občina Bo-
rovnica, Paplerjeva 22, Borovnica z ozna-
ko: “Javni razpis – šport 2001- ne odpiraj“,
upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispe-
le na občino Borovnica do 10. februarja do
12. ure,

– kandidati, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev
vloge bo na voljo dodatni petdnevni rok.
Kolikor kandidat v določenem roku ne do-
polni vloge bo le-ta zavržena.

5. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje progra-
mov športa.

6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po spreje-
tju proračuna občine Borovnica. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Borovnica

Ob-42374
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena pravilnika
za vrednotenje letnih programov športa v
Občini Litija (Ur. l. RS, št. 1/01) Občina
Litija objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih

bo Občina Litija v letu 2001
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci
in izvajalci športnih dejavnosti (športna druš-
tva in klubi, šole, vrtci, podjetja oziroma go-
spodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini Litija,
– da so registrirani za opravljanje dejav-

nosti v športu,
– da imajo organizirano redno dejavnost

najmanj 6 mesecev v letu in so že registrira-
ni najmanj eno leto od prijave na razpis,

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– da občini vsako leto dostavijo poročilo
o realizaciji programov, ki so bili sofinanci-
rani iz proračunskih sredstev, podatke o
članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo do-
loča zakon o društvih.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali programi športa pod pogoji in v
skladu s sprejetimi Merili za sofinanciranja
športnih programov v občini Litija, upošte-
vajoč proračunske možnosti in načelo, da
so proračunska sredstva dostopna vsem iz-
vajalcem športnih programov, in sicer za
naslednje vsebine:

– šport predšolskih otrok in šolske mla-
dine,

– športna vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami,

– šport otrok in mladine v društvih in klu-
bih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ki ima značaj redne športno-rekrea-
tivne vadbe in podlage v organiziranem si-
stemu tekmovanja državnih panožnih zvez,

– kakovostni in vrhunski šport posa-
meznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih do naslova državnega
prvaka,

– promocijske in množične športne-re-
kreativne prireditve v javnem interesu,

– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, ki delujejo v društvih in klubih,

– priznanja športnikom in športnim de-
lavcem,

– šport invalidov,
– delovanje občinske zveze športnih

društev,
– vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje progra-

mov športa v posameznem letu je tolikšna,
kolikšno določi odlok o proračunu za teko-
če leto; izvajalci športnih programov pa prej-
mejo sorazmerni delež sredstev dotacij na
izbranem področju športa.

3. Predlagatelji programov morajo v svo-
ji prijavi posredovati natančen opis progra-
ma, dejavnosti ali prireditve izpolnjen(e) na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene de-
javnosti, soba 51.

Znesek in načina plačila za razpisno do-
kumentacijo: 3.000 SIT z gotovino, ali pre-
dložiti dokazilo o nakazilu na ŽR Občine
Litija, št. 50150- 630- 810316.

Neustreznih in nepopopolnih prijav pre-
dlagateljev brez izpolnjenih obrazcev na jav-
nem razpisu ne bomo upoštevali.

4. Zadnji rok za zbiranje prijav je torek,
20. 2. 2001 s poštnim žigom na ovojnici ali
oddane osebno v tajništvo občine, soba 44,
do 14. ure.

5. Prijave je potrebno poslati na predpi-
sanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija z
obveznim pripisom: “Ne odpiraj – javni raz-
pis za šport 2001!“ Na hrbtni strani ovojni-
ce naj bo izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.

6. V roku dospele prijave bodo ovrednote-
ne v skladu s pravilnikom in merili za vrednote-
nje programov športa v občini, o višini odo-
brenih točk po točkovnem sistemu bodo iz-
brani izvajalci obveščeni v 30 dneh po roku za
zbiranje prijav, z izbranimi izvajalci bodo skle-
njene pogodbe za sofinanciranje športnih pro-
gramov v 15 dneh po uveljavotvi odloka o
proračunu občine Litija za leto 2001.

Občina Litija
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Razpisi delovnih
mest

Ob-42066
Svet Centra za socialno delo Lenart raz-

pisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo Le-

nart za dobro štirih let.
Za direktorja Centra za socialno delo Le-

nart je lahko imenovan, kdor poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh

po objavi na naslov: Center za socialno delo
Lenart, Ilaunigova 19, 2230 Lenart, z ozna-
ko “Za razpisno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo Lenart

Št. 1/2001 Ob-42208
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Ce-

lje, p.o., Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
razpisuje prosto delovno mesto

terenski svetovalec na enoti za kme-
tijsko svetovanje Slovenj Gradec.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– VII. stopnja izobrazbe (univ. dipl. inž.
agr. – smer poljedeljstvo),

– opravljena licenca ali specializacija za
kmetijskega svetovalca,

– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije,
– lasten avto.
Pričetek dela je možen takoj po oprav-

ljeni izbiri.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen delovni čas.
Prijave pošljite v roku 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku

8 dni po opravljeni izbiri.
Zavod za živinorejo in veterinarstvo,

Celje p.o.

Su 134/00-13 Ob-42322
Ustavno sodišče Republike Slovenije Se-

kretariat objavlja prosto delovno mesto
direktorja služb ustavnega sodišča.
Pogoji:
– diploma pravne, ekonomske ali druge

ustrezne fakultete,
– 10 let delovnih izkušenj pri vodenju,

organiziranju in usklajevanju organizacij-
skih, finančno - materialnih in personalnih
zadev,

– pogoji, določeni z zakonom o delavcih
v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93,
70/97 in 38/99).

Zaželjeno je aktivno znanje angleškega
jezika in pasivno znanje nemškega ali fran-
coskega jezika.

Možnost pridobitve najemnega službe-
nega stanovanja.

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in z opisom doseda-
njih delovnih izkušenj pošljejo v petnajstih
dneh po objavi razpisa na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Ljubljana, Beethovnova 10.

Rok za prijave prične teči naslednji dan
po zadnji objavi.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-42325
OOZ Slovenske Konjice razpisuje pro-

sto delovno mesto
sekretarja zbornice
z relekcijsko dobo 4 leta.
Pogoji:
– višja ali visoka izobrazba ekonomske

ali pravne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na

vodstvenih položajih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje tujega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– visoka stopnja komunikativnosti,
– poznavanje računalniškega okolja

windows,
– svetovalna sposobnost za področje

razpisanega delovnega mesta,
– opravljen preizkus znanja po ZUP-u,
– popolno poznavanje zakonodaje in

problematike s področja obrti, gospodar-
skih družb in davčne zakonodaje.

Izbrani kandidat mora v roku 2 mesecev
pridobiti dovoljenje za izdajanje obrtnih do-
voljenj.

Prijave s kratkim opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj in z dokazili o strokovni izo-
brazbi, pošljite v 8 dneh po objavi v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj” na naslov:
Območna obrtna zbornica Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Ko-
njice.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Območna obrtna zbornica
Slovenske Konjice

Št. 111-2/01-0515 Ob-42405
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 2 prosti mesti vrhovnih sodnikov
na kazenskem oddelku Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije,

b) 1 prosto mesto okrožnega so-
dnika na Okrožnem sodišču v Novem
mestu,

c) – 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Radovljici,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Sežani,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Žalcu.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v 4.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 0202-2/01-2 Ob-42457
Republika Slovenija Varuh človekovih

pravic, Dunajska c. 56, Ljubljana, objavlja
prosto delovno mesto

1. samostojni svetovalec oziroma sa-
mostojna svetovalka ali

2. svetovalec oziroma svetovalka ali
3. samostojni strokovni sodelavec

oziroma samostojna strokovna sodelav-
ka (eno delovno mesto).

Zahtevani pogoji pod 1.: univerzitetna izo-
brazba pravne smeri, 5 let delovnih izkušenj,
poznavanje dela z osebnim računalnikom.

Zahtevani pogoji pod 2.: univerzitetna
izobrazba pravne smeri, 3 leta delovnih iz-
kušenj, poznavanje dela z osebnim računal-
nikom.

Zahtevani pogoji pod 3.: univerzitetna
izobrazba pravne smeri, 2 leti delovnih izku-
šenj, poznavanje dela z osebnim računalni-
kom.

Trimesečno poskusno delo.
Poleg navedenih pogojev, mora kandi-

dat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, dolo-
čene z zakonom o delavcih v državnih orga-
nih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91,
22/91,2/91-I, 4/93, 70/97, 87/97 in
38/99).

Delovno razmerje bomo z izbranim kan-
didatom/ko sklenili za nedoločen čas, s pol-
nim delovnim časom.

Pisne prijave z opisom dosedanjih de-
lovnih izkušenj, z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom posreduj-
te v 8 dneh po objavi na naslov: RS Varuh
človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109
Ljubljana.

Kandidati/ke bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izboru.

Ta objava se objavi v Uradnem listu RS
in v prostorih Republiškega zavoda za zapo-
slovanje, Parmova 32, Ljubljana. Rok za pri-
javo začne teči z datumom zadnje objave.

Republika Slovenija
Varuh človekovih pravic

Št. 4/00 Ob-42458
Na podlagi sklepa upravnega odbora

Kmetijske zadruge “Dravsko polje” Lovrenc
na Dravskem polju razpisujemo prosta dela
in naloge

direktorja Kmetijske zadruge “Drav-
sko polje” Lovrenc na Dravskem polju.

Pogoji:
– VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe

agronomske smeri,
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– pet let vodstvenih izkušenj.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili o iz-

polnjevanju pogojev, pošljejo kandidati na
naslov: Kmetijska zadruga “Dravsko polje”,
Lovrenc 8, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju.

Rok za prijavo je 15 dni.
Kandidati bodo o rezultatih razpisa ob-

veščeni v 30 dneh po razpisu.
Kmetijska zadruga “Dravsko polje”

Lovrenc na Dravskem polju z.o.o.

Št. 111-1/01-0515 Ob-42466
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Kranju.

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

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Druge objave

Št. 21/2000 Ob-42294
Na podlagi določb Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 79/99) in Zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 2000 (Uradni list RS, št.
9/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/00) in Uredbe o začasnem fi-
nanciranju Republike Slovenije v obdobju
januar – marec 2001 (Uradni list RS, št.
124/00), Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljublja-
na, razpisuje

sofinanciranje svetovalne dejavnosti
na področju varstva potrošnikov od

1. 1. 2001 do 31. 3. 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji

A) Predmet:
Sofinanciranje svetovalne dejavnosti na

področju varstva potrošnikov v Republiki Slo-
veniji od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 v potro-
šniških pisarnah v naslednjih krajih: v Ljublja-
ni v dveh pisarnah, v Mariboru, Celju, Novem
mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Velenju in
Zagorju pa v po eni svetovalni pisarni.

B) Pogoji:
1. vlagatelji morajo zagotavljati brez-

plačno svetovanje potrošnikom od 1. 1.
2001 dalje;

2. vlagatelji morajo biti vpisani v Regi-
ster potrošniških organizacij Urada za var-
stvo potrošnikov na podlagi veljavnih pred-
pisov;

3. razpolagati morajo s primernimi
kadri za izvajanje te dejavnosti. Vsaj en
svetovalec mora biti pri vlagatelju redno
zaposlen. Svetovalci v pisarni morajo imeti
najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe.
Svetovalci s V. stopnjo strokovne izobraz-
be morajo imeti najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju svetovanja potrošni-
kom. Svetovalci s VI. in VII. stopnjo izo-
brazbe morajo imeti najmanj 2 leti delovnih
izkušenj na področju svetovanja potrošni-
kom. Redno zaposleni svetovalec mora
imeti glede na stopnjo izobrazbe ustrezno
število delovnih izkušenj na področju sve-
tovanja;

4. razpolagati morajo s primernimi de-
lovnimi prostori, v katerih se ne opravlja pri-
dobitna dejavnost;

5. vlagatelji morajo ponuditi opravlja-
nje svetovalne dejavnosti v svetovalni pisar-
ni v posameznem kraju 40 ur na teden;

6. vlagatelj mora nuditi osebno, tele-
fonsko in pisno svetovanje potrošnikom.

C) Merila
1. strokovna izobrazba svetovalcev v

svetovalni pisarni,
2. število svetovalcev v svetovalni pi-

sarni,
3. delovne izkušnje svetovalcev na po-

dročju svetovanja potrošnikom,
4. strokovno usposabljanje svetoval-

cev s področja varstva potrošnikov,
5. pridobitev drugih sredstev, kamor

ne sodijo sredstva ponudnikov blaga in sto-
ritev, namenjenih izvajanju svetovanja po-
trošnikom in pridobitev materialno tehnične
pomoči zunanjih subjektov,

6. možnost nudenja brezplačnega
svetovanja potrošnikom s strani univ. dipl.
pravnika,

7. reference vlagatelja.
Za vsako točko pod C. Merila se izdela

vrstni red vlagateljev, ki so se prijavili na
razpis za posamezni kraj. Najugodnejši vla-
gatelj pri posamezni točki merila bo tisti, ki
bo uvrščen na prvo mesto, manj ugodni na
drugo, itd.

Merila imajo isto težo. Dosežena mesta
pri posameznem merilu se seštejejo in deli-
jo s številom meril (aritmetična sredina). V
kolikor ima več vlagateljev pri posameznem
merilu isti doseženi rezultat, si vlagatelji de-
lijo doseženo mesto oziroma vrstni red.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirno
5,942.000 SIT.

Za eno pisarno v Ljubljani okvirno
1,020.000 SIT, za drugo pisarno v Ljublja-
ni okvirno 1,020.000 SIT, za pisarno v
Mariboru okvirno 1,150.000 SIT, za pisar-
no v Celju okvirno 549.000 SIT, za pisar-
no v Novem mestu okvirno 440.600 SIT,
za pisarno v Novi Gorici okvirno 440.600
SIT, za pisarno v Murski Soboti okvirno
440.600 SIT, za pisarno v Velenju okvirno
440.600 SIT in za pisarno v Zagorju okvir-
no 440.600 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2001.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge in polni naslov: vloge morajo
biti poslane oziroma dostavljene tako, da
jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo
najkasneje  do  30. 1. 2001  do  10. ure,
na  naslov  Ministrstvo  za  gospodarstvo,
Kotnikova  5,  Ljubljana  –  sprejemna
pisarna.

Vloge z navedbo vlagatelja morajo biti
oddane v zapečatenih ovitkih, ki morajo biti
označeni z “Ne odpiraj – vloga, vloga za
opravljanje svetovalne dejavnosti za potro-
šnike od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001” –
“pisarna“. Na hrbtni strani ovitka mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: od-
piranje vlog bo 30. 1. 2001 ob 10.15, v
veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo
(tretje nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana.
Predstavniki vlagateljev, ki se bodo udeležili
odpiranja vlog, morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje vlaga-
telja in imeti s sabo dokument, s katerim se
lahko legitimirajo.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje do 5. 3. 2001.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljublja-
na, 1. nadstropje, kontaktna oseba je Mar-
cela Uršič, tel. 478-36-14, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

Ministrstvo za gospodarstvo
Urad za varstvo potrošnikov

Ob-42463
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

TAPO, d.o.o, Ljubljana, Slovenska razvojna
družba d.d. objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup 100% osnovnega vložka in

njemu pripadajočega poslovnega
deleža družbe ter odkup terjatve, ki jo

ima SRD d.d. do družbe TAPO
proizvodnja pohištva in opreme d.o.o.,

Ljubljana
1. Predmet prodaje:
– je 100% osnovni vložek v nominalni

višini 2,100.000 SIT in njemu pripadajoči
poslovni delež družbe TAPO proizvodnja po-
hištva in opreme d.o.o., Ljubljana, Celov-
ška cesta 317 in

– terjatev, ki jo ima SRD d.d. do družbe
TAPO proizvodnja pohištva in opreme
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 317, in
znaša na dan 31. 12. 2000 3,939.754,96
SIT.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje elemente:

– ponujeno ceno in plačilne pogoje
(način in rok plačila);

– zahtevano varščino za resnost po-
nudbe;

– zavarovanje plačila: v primeru odlože-
nega plačila je obvezno zavarovanje z ga-
rancijo prvovrstne banke, vnovčljive na prvi
poziv;

– podatki o dosedanjem sodelovanju z
družbo;
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– podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 1999 in oce-
na za 2000, obrazca BON 1 in BON 2);

– poslovni načrt družbe za obdobje dveh
let, ki mora vsebovati zagotovilo za ohrani-
tev zaposlenosti;

– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz točke 2 popolne ponudbe, h kate-
rim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 900.000 SIT na
žiro račun Slovenske razvojne družbe d.d.
št. 50102-627-7001 s pripisom: varščina
za ponudbo TAPO d.o.o.. Ponudnikom, ki
ne bodo izbrani, se varščina vrne v roku 10
dni po zaključnem izboru najugodnejšega
ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno v Slovenski
razvojni družbi d.d., pri Krajnc Pavlu, tel.
061/58-94-855 in 041/660-506. Ponu-
dnik lahko po predhodnem dogovoru z na-
vedeno kontaktno osebo vpogleda v doku-
mentacijo družbe in se dogovori za ogled
poslovnih prostorov in zemljišča.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi kriterijev, ki so
oblikovalni smiselno obveznim sestavinam
ponudbe. Ponudniki bodo obveščeni o iz-
boru najugodnejšega po končanem zaključ-
ku postopka, vendar najkasneje v roku dveh
mesecev 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.

7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponud-
be, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne
družbe d.d., Dunajska 160, Ljubljana v za-
prti pisemski ovojnici, s pripisom: “Ponud-
ba na javno zbiranje ponudb TAPO d.o.o. -
Ne odpiraj“, najkasneje do dne 3. 2. 2001.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Ob-42220
Čistilni servis Habula, Sašo Habula, s.p.,

Trebinjska 3, 1000 Ljubljana, obveščam,
da bom prenehal z dejavnostjo dne 31. 3.
2001.

Čistilni servis Habula
Sašo Habula, s.p. Ljubljana

Register političnih
strank

Ob-42336
1. V register političnih strank se pod zap.

št. 41, kjer je vpisana stranka Nova Slove-
nija - Krščanska ljudska stranka, s skraj-
šanim imenom Nova Slovenija ter s kratico
imena NSi in s sedežem v Ljubljani, Kogo-
jeva 2, vpiše sprememba statuta in znaka
stranke, ki je pravokotne oblike s stranica-

ma v razmerju 1:2 in vsebuje v modri barvi
stilizirano kratico imena stranke NSi, pri če-
mer je med prvo in drugo črko postavljena
pika rdeče barve, ter je pod tako oblikova-
no kratico postavljen podnapis Nova Slove-
nija Krščanska ljudska stranka, pri čemer je
stilizirana kratica napisana z večjim tiskom,
podnapis pa z manjšim tiskom. Kot znak
stranke se sme uporabljati tudi barvni nega-
tiv znaka stranke, pri čemer je ozadje mo-
dro, znak pa je bele barve, le pika med prvo
in drugo črko v stilizirani kratici je rdeče
barve.

2. Kot zastopnik politične stranke Nove
Slovenije - Krščanske ljudske stranke se v
register političnih strank vpiše Andrej Bajuk,
predsednik stranke.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-11/00-65 Ob-42067
Pravila sindikata z imenom Sindikat ko-

vinske in elektro industrije SKEI, Sindi-
kalna podružnica Litostroj PTS Ljublja-
na, s sedežem Litostrojska 40, Ljubljana,
se z dnem 6. 12. 2000 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg preko-
morskih brigad 1.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 162 in zap. matično
št. 1157787.

Št. 007-1/96 Ob-42126
Upravna enota Radovljica z dnem 13. 9.

2000 sprejme v hrambo Pravilnik sindika-
ta Družbe G&P Hoteli Bled, Neodvisnost
KNSS Cankarjeva 6, Bled, ki jo je zahte-
vala pooblaščena oseba sindikata vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 97, z nazivom Pravilnik
sindikata družbe G&P Hoteli Bled, d.o.o.,
Bled, Neodvisnost KNSS, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom
Sindikat družbe G&P Hoteli Bled d.o.o.
Bled, Neodvisnost, KNSS, s sedežem,
Bled, Cankarjeva 6.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30723-2/00-11 Ob-42286

Določitev kalkulativnih elementov ure vož-
nje za kategorije A, B in C ter predavanj iz
teorije ni v skladu s 3. odstavkom 5. člena
ZPOmK, ampak predstavlja sklep podjetni-
škega združenja po 1. odstavku 5. člena v
povezavi s 3. členom ZPOmK, o pogojih po-
slovanja na trgu, katerega učinek je prepreče-
vati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republi-
ki Sloveniji in je zato prepovedana in nična.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-45/00-10 Ob-42393
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 11. 1. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o prepreče-
vanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij Pivo-
varna Union d.d., Pivovarniška ulica 2,
1000 Ljubljana in Fructal živilska in-
dustrija d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdov-
ščina, skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Fructal
d.d. s strani družbe Pivovarna Union d.d., ki
bo prevzem financirala s plačilom v denarju.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov
o strukturi in delovanju upoštevnega trga pro-
izvodnje in prodaje naravne ustekleničene
pitne vode, mineralnih vod, osvežilnih gazira-
nih brezalkoholnih pijač, proizvodnje in pro-
daje sadnih sokov, nektarjev, sadnih pijač in
multivitaminskih napitkov, proizvodnje in pro-
daje aromatiziranih sirupov, proizvodnje in
prodaje ledenih čajev, proizvodnje in proda-
je ostalih brezalkoholnih pijač ni izkazan re-
sen sum, da bi bila koncentracija neskladna
s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncen-
tracije so v skladu z določili veljavne zakono-
daje in pravili konkurence, zato Urad ni spre-
jel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncen-
tracije s pravili konkurence.

Urad Republike Slovenije
za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-42131
Ime javnega glasila: revija AURA.
Izdajatelj: AURA, d.o.o., 1000 Ljubljana,

Stari trg 4.
Lastnica (100%): Daja Kiari.
Odgovorna urednica: Daja Kiari.
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Revija izhaja kot mesečnik, 12 številk
letno. Financira se iz naročnine, prodaje ter
prihodkov iz oglaševanja.

Ob-42136
Ime javnega glasila: Radio glas

Ljubljane (RGL).
Izdajatelj: Radio Glas Ljubljane, d.d., Ljub-

ljana – skrajšano RGL, d.d., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Veta, d.d., Vev-
ška cesta 52, Ljubljana, JA BI, d.o.o., Ce-
sta 24. junija 23, Ljubljana, SET, d.d., Vev-
ška cesta 52, Ljubljana.

Direktor RGL, d.d., je Željko Miklič,
Člani nadzornega sveta RGL, d.d. so: Alojz

Skok, Lenart Skok, Staniša Nikolič, Miha Zu-
panc, Doris Vozny Potočki, Majda Juvan.

Ob-42221
Ime javnega glasila: Alpe Adria Zeleni

val.
Financiranje: z oglaševanjem, delno iz

občinskega proračuna.
100% lastnik radijske postaje Zeleni val:

Boris Peterka, Mala vas pri Grosupljem
21/A, 1290 Grosuplje.

Ob-42394
Ime glasila: Dolenjski list.
Viri financiranja za izdajanje pokrajinske-

ga tednika Dolenjski list so naročnina in kol-
portažna prodaja časopisa, objavljanje eko-
nomsko-propagandnih in drugih oglasov ter
prihodki družbe od računalniške grafične
priprave drugih časopisov in knjig.

Več kot 10 odstotkov kapitala družbe, in
sicer:

– 14,114 odstotka poslovnih deležev
ima Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva
44, ki ima tako 151 od skupaj 916 glasov
pri odločanju;

– 13,782 odstotka lastnih poslovnih de-
ležev ima Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto, Germova ulica 4, ki po 4.
odstavku 440. člena Zakona o gospo-
darskih družbah iz naslova lastnih poslov-
nih deležev ne more izvrševati glasovalne
pravice.

Skladno s 30. in 32. členom družbene
pogodbe in sklepom 7. skupščine družbe z
dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske posle
družbe Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.,
direktor Drago Rustja.

Objave delniških
družb

Javne prodaje delnic

Ob-42331
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.:

1. Prodajalec: SCT d.d. Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenska 56.

Predmet prodaje: 80 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 650.000 SIT po delnici.
Drugi pogoji: delnice se prodajajo v

enem paketu.
2. Prodajalec Termoplasti - Plama, d.d.,

6244 Podgrad, Podgrad 17.
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 800.000 SIT.
3. Prodajalec: Jože Obersnel, 1000

Ljubljana, Rozmanova ulica 12.
Predmet prodaje: 3 delnice Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 700.000 SIT po delnici.
Drugi pogoji: delnice se prodajajo v

enem paketu.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav,
d.d. namenjena obstoječim delničarjem Za-
varovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-42065
Na podlagi določil 38. člena statuta

družbe Elektronabava, d.d., Ljubljana,
sklicuje uprava

6. sejo skupščine,
ki bo v torek, 20. 2. 2001 ob 15. uri v

sejni sobi drugega nadstropja Poslovnega
centra na sedežu družbe, Cesta 24. junija 3
v Črnučah.

Za skupščino predlagam naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

– predsednika skupščine,
– dva preštevalca glasov,
– verifikacijsko komisijo,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli organe skupščine in imenuje
predlaganega notarja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju in finančnih izkazih za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju in finančne izkaze za
leto 1999.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: neto dobiček v znesku
278,831.982 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: revizijska družba IN Re-
vizija, Linhartova 1, Ljubljana, se imenuje za

izvedbo finančne revizije za poslovno leto
2000.

5. Prestrukturiranje Elektronabave iz del-
nišče družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pre-
strukturiranju Elektronabave, d.d., v družbo
z omejeno odgovornostjo.

6. Imenovanje uprave Elektronabave
d.o.o.

Predlog sklepa: skupščina imenuje dvo-
člansko upravo, in sicer:

– za predsednika uprave in direktorja
Elektronabave, d.o.o., se imenuje mag. Flo-
rijan Mali, univ. dipl. ek.,

– za člana uprave za komercialno dejav-
nost Roman Grošelj, univ. dipl. ek.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je zainteresiranim na vpogled v tajništvu glav-
nega direktorja na sedežu družbe, Cesta
24. junija 3, Ljubljana, vsak delovnik med
8. in 12. uro od dneva objave dalje.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
istega dne ob 16. uri, z istim dnevnim re-
dom, na kateri se veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Elektronabava, d.d.
glavni direktor

mag. Florijan Mali, univ. dipl. ek.

Ob-42305
Na podlagi 7. poglavja statuta delniške

družbe Radeče papir, d.d., Njivice 7, Ra-
deče, sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino
delničarjev,

ki bo dne 23. 2. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Njivice 7, Radeče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika 2. skupščine se izvoli:

Nevena Tea Gorjup,
– za preštevalca glasov se izvolita: Alen-

ka Bervar in Bogdan Brilej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marjana Kolenc Rus.
2. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila uprave, računovodskih izkazov ter po-
ročila revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo in re-
vidirani izkazi stanja podjetja z dne 31. 12.
1999 ter z njimi povezani: izkaz stanja, iz-
kaz sprememb kapitala ter izkaz gibanja fi-
nančnih tokov za leto 1999.

3. Infomracija o poslovanju v letu 2000
in izvajanju sanacijskega programa družbe.

4. Informacija o nakupu 10% lastnih del-
nic družbe.

5. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta in predlog za imenovanje nove-
ga člana nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je član nadzornega sve-

ta Blaž Vodopivec podal odstopno izjavo.
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b) Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Anton Slapernik.

Imenovanje traja do poteka mandata se-
danjega nadzornega sveta.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
predlog za imenovanje novega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
1. razreši se član NS dr. Boriš Šuštar,
2. za člana NS se imenuje Jasna Avbelj

Hamzič.
Imenovanje traja do poteka mandata se-

danjega NS.
7. Imenovanje revizorja računovodskih

izkazov za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2000
imenuje revizijsko družbo Deloitte&Touche,
d.o.o.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so na razpolago na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure v tajništvu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji ali njihovi poo-
blaščenci, katerih pisna prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe naj-
pozneje 3 dni pred skupščino in so vpisani
v delniško knjigo družbe.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 12.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev.
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine podajo upravi
družbe pisno utemeljen nasprotni predlog
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda.

Uprava in nadzorni svet bosta sprejela
svoja stališča k nasprotnim predlogom v ro-
ku desetih dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo v Uradnem li-
stu RS.

Radeče papir, d.d.
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
St 27/2000 S-42127

Oklic upnikom, ki je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 20. 12. 2000 in
objavljen v Uradnem listu RS, št. 124 z dne
29. 12. 2000, S-41275, se popravi:

1. v točki I tako, da se obstoječe besedi-
lo črta in nadomesti z besedilom:

Začne se stečajni postopek zoper dol-
žnika TGP DE Profundis turistično in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, matična številka
5439086, šifra dejavnosti 80.112.

Objave sodišč

2. V II. točki tako, da se obstoječe bese-
dilo črta in nadomesti z besedilom:

Odslej se firma dolžnika glasi: TGP DE
Profundis turistično in gostinsko podjetje,
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koro-
škem – v stečaju”.

3. V IV. točki tako, da se obstoječe be-
sedilo črta in nadomesti z besedilom:

I. narok za preizkus terjatev bo dne
11. 4. 2001 ob 9. uri v sobi 38 tega so-
dišča.

Vsa ostala določila oklica z dne 20. 12.
2000 ostanejo nespremenjena.

4. Popravek oklica upnikom je bil nabit
na oglasno desko tega sodišča dne 9. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 1. 2001

St 33/2000-5 S-42068
1. Z dnem 8. 1. 2001 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Prodaja na dro-
bno alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
Škerlak Ernest s.p. Šulinci št. 40 – ma-
tična št. 5794933.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 5% tolarske vrednosti od vsote prijav-
ljenih terjatev, vendar največ v vrednosti
2000 točk.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 4. 2001 ob 12. uri v sobi št. 12
tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 8. 1. 2001 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne na-
stopijo vse pravne posledice začetka ste-
čajnega postopka nad dolžnikom in prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega dol-
žnika razpolagati s premoženjem stečajne-
ga dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 1. 2001

St 15/2000 S-42069
Drugi narok za preizkus terjatev v stečaj-

ni zadevi nad dolžnikom Veritas Vinska
akademija, d.d., Grajska ul. 2, Ptuj – v
stečaju bo 1. 3. 2001, ob 9.45, v sobi št.
26/II tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 1. 2001

St 20/2000-52 S-42070
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2000 z dne 14. 12. 2000, ki je postal
pravnomočen dne 27. 12. 2000, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Lesna,
Tovarna stavbnega pohištva Radlje ob
Dravi, d.o.o., Sp. Vižinga 68, Radlje ob
Davi ter njegovi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

Razred A): Obveznosti do ločitvenih upni-
kov, na katere prisilna poravnava ne učinku-
je in bodo obveznosti poplačane 100%, v
skladu s pogodbami.

Razred B): Obveznosti iz naslova kredi-
tov, ki jih bodo upniki, po pravnomočnem
sklepu o potrjeni prisilni poravnavi konverti-
rali v lastniške deleže in te terjatve z dnem
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave, zaradi konverzije v deleže, pre-
nehajo.

Razred C): Obveznosti do dolžnikovih
kreditodajalcev, ki se poplačajo v višini 60%
ugotovljene terjatve, v roku treh let po prav-
nomočnem sklepu o potrjeni prisilni porav-
navi, brez obresti, od dneva začetka prisilne
poravnave.

Razred D): Obveznosti do dolžnikovih
dobaviteljev iz naslova kratkoročnih obvez-
nosti iz poslovanja, ki se poplačajo v višini
80% ugotovljene terjatve, v roku štirih let,
po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni
poravnavi brez obresti od dneva začetka
prisilne poravnave.

Razred E): Obveznosti do drugih upni-
kov iz naslova kratkoročnih obveznosti, ki
se poplačajo v višini 60% ugotovljene ter-
jatve, v v roku treh let, po pravnomočnem
sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, brez
obresti, od dneva začetka prisilne porav-
nave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatev so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 12. 2000

St 48/2000-81 S-42128
To sodišče je s sklepom opr. št. St

48/2000 z dne 18. 12. 2000 potrdilo pri-
silno poravnavo med dolžnikom Bombaž-
na predilnica in tkalnica Tržič, d.d., Pre-
dilniška c. 16, Tržič, in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku za prisilno poravnavo
dne 18. 12. 2000.

Terjatve upnikov so bile razvrščene v raz-
rede A1 do A3, kot sledi:

1. razred – terjatve ločitvenih upnikov, ki
so hipotekarno zavarovane, se poplačajo v
skladu s pogodbenimi določili;

2. razred – terjatve upnikov iz naslova
plač in nadomestil plač za obdobje zadnjih
treh mesecev pred uvedbo postopka prisil-
ne poravnave, se poplačajo v roku enega
meseca po pravnomočnosti sklepa o potr-
ditvi prisilne poravnave;

3. razred – terjatve vseh ostalih upnikov
se poplačajo v višini 20% v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisil-
ne poravnave z obrestmi po temeljni obre-
stni meri od dneva začetka postopka prisil-
ne poravnave dalje do plačila.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov terjatev, je razviden iz prilo-
ge 1 sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 4 / 19. 1. 2001 / Stran 235

ležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove ter-
jatve prerekane, če se naknadno ugoto-
vijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 29. 12. 2000.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2001

St 103/2000 S-42129
To sodišče je s sklepom opr. št. St

103/2000 z dne 4. 12. 2000 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom CI-
REJ & Co., Trženje, d.o.o., Trubarjeva
45, Ljubljana in njegovimi upniki.

Dolžnik je razvrstil terjatve upnikov v na-
slednje razrede:

– razred A za terjatev ločitvenega up-
nika,

– razred C za terjatev upnika, ki je svojo
terjatev konvertiral v poslovni delež oziroma
osnovni vložek dolžnika,

– razred D za terjatve upnikov, ki jim dol-
žnik izplača terjatve v višini 50% njihove ugo-
tovljene vrednosti na dan 27. 6. 2000, naj-
kasneje v roku dveh let od dneva pravno-
močnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi
z obrestmi v višini TOM +0,5% za čas od
28. 6. 2000 dalje do plačila;

– ugotovi se, da ta prisilna poravnava
učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so na-
stale do 27. 6. 2000 kot dneva začetka
postopka prisilne poravnave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 12. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 15. 12.
2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2001

St 52/2000 S-42130
To sodišče je pod opr. št. St 52/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
W & G, d.o.o., 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 v
višini temeljne obrestne mre po pravnomoč-
no potrjeni prisilni poravnavi,

razred B – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev,

razred C – razred upnikov, katerih terja-
tve se odpišejo v skladu z III. odst. 16. čle-
na zakona o finančnem poslovanju podjetij,

razred D – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku pet let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere 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
19. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2001

St 247/2000 S-42218
To sodišče je s sklepom z dne 21. 12.

2000 pod opr. št. St 247/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mladinska knjiga tiskarna d.d., Dunaj-
ska 123, Ljubljana, matična številka
5049172, šifra dejavnosti 22.220.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozi-
vamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve,
kolkovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (21. 12. 2000).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Papirnica Vevče, d.d., Vevška cesta
52, Ljubljana - Polje,

– Europapier, d.o.o., Koprska 72, Ljub-
ljana,

– NLB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Hypo-Leasing, d.o.o., Trg Osvobodil-

ne fronte 12, Ljubljana,
– Papirografika, d.d., Leskovškova ce-

sta 14, Ljubljana,
– Grafik, international, d.o.o., Vodovo-

dna cesta 100, Ljubljana,
– Goričane, Tovarna papirja Medvode,

Ladja 10, Medvode,
– DZS Založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
– Metod Jerman, Volčji potok 11, Ra-

domlje, kot predstavnik delavcev,.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 21. 12. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 12. 2000

St 241/2000 S-42219
To sodišče je s sklepom St 241/2000

dne 10. 1. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom LOLLO ROSSO zunanja tr-
govina Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska 244, matična številka 5637554,
šifra dejavnosti 51.190 in se opravi skrajša-
ni stečajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ve-
limir Malešič iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 4. 2001 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2001

St 11/91 S-42220
Zaključi se stečajni postopek nad dolžni-

kom Trelas Sežana, podjetjem za proiz-
vodnjo transformatorjev, elektroakustič-
nih in elektronskih naprav, d.o.o., v ste-
čaju, Sežana, Partizanska c. 82.

Po pravnomočnosti tega sklepa se v so-
dnem registru tega sodišča vpiše preneha-
nje stečajnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 1. 2001

St 56/2000 S-42287
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 56/2000 sklep z
dne 20. 12. 2000:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Kors, Konfekcija oblačil, d.d., Pr-
vomajska 29, Rogaška Slatina in njego-
vimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 20. 12. 2000.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:

Razred A: Terjatve iz naslova obveznosti
do strateških tujih dobaviteljev – poplačilo
terjatev v denarju v višini 100% njihove vre-
dnosti, upoštevajoč letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
0,5% (T+0,5%) poplačana v celoti v roku
petih let od pravnomočnosti potrjene prisil-
ne poravnave. Navedene obresti tečejo od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do roka za izplačilo terjatev.

Razred B: Terjatve iz naslova obveznosti
do drugih dobaviteljev in državnih institucij,
delavcev ter dolgoročnega kredita – popla-
čilo terjatev v denarju v višini 20% njihove
vrednosti oziroma 80% odpis, pri čemer bo
zmanjšana terjatev, upoštevajoč letno obre-
stno mero v višini temeljne obrestne mere,
povečane za 0,5% (T+0,5%) poplačana v
roku 1 leta od pravnomočnosti potrjene pri-
silne poravnave.

Razred C: Terjatve ločitvenih upnikov ozi-
roma terjatve za katere se položaj upnikov
tudi po potrditvi načrta finančne reorganiza-
cije ne spremeni, zato gre za 100% popla-
čilo teh terjatev.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
tega sklepa (1. št. 143-150).

4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih A,
B in C je sestavni del tega sklepa.
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5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odst. 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Ta sklep je postal pravnomočen dne
30. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001

St 14/2000-76 S-42288
To sodišče je s sklepom opr. št. St

14/2000, z dne 6. 12. 2000, ki je postal
pravnomočen dne 20. 12. 2000, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom PECA
Gostinsko podjetje, d.o.o., Mežica, Trg
svobode 11 ter njegovimi upniki.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

I. razred: obveznost do ločitvenih upni-
kov in upnikov s prednostno pravico (delav-
ci), na katere prisilna poravnava ne učinkuje
in bodo obveznosti poplačane 100% v skla-
du s pogodbami.

II. razred: obveznosti do ostalih upnikov,
ki se poplačajo v višini 20% ugotovljene
terjatve v enem letu po pravnomočnem
sklepu o potrjeni prisilni poravnavi, z 8,88%
revalorizacijskih obresti in 14,88% zamu-
dnih obresti od dneva začetka prisilne po-
ravnave do plačila.

III. razred: obveznosti, ki jih bodo upniki
po pravnomočnem sklepu o potrjeni prisilni
poravnavi konvertirali v lastniške deleže in
te terjatve z dnem pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave, zaradi konverzi-
je v deleže, prenehajo.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave, moč izvršilnega naslova.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2000

St 45/2000-59 S-42289
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 45/2000 sklep z
dne 20. 12. 2000:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Lumar - Hiše, d.o.o., Šmatevž 26,
Gomilsko in njegovimi upniki, sprejeta na
naroku za prisilno poravnavo dne 20. 12.
2000.

2. Terjatve upnikov so bile razvršečne v
šest razredov, kot sledi:

Razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do dobaviteljev in državnih institucij – po-
plačilo v višini 20% terjatve v roku 1 leta po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,
upoštevajoč letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere, povečane za 05%
(T+0,5%).

Razred B: terjatve iz naslova obveznosti
do delavcev - poplačilo v višini 40%, pri
čemer bo zmanjšana terjatev, upoštevajoč
letno obrestno mero v višini temeljne obre-

stne mere, poplačana v roku 2 let od prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

Razred C: terjatve iz naslova dolgoroč-
nih posojil - poplačilo v višini 100% terjatve
v roku 5 letih od pravnomočno potrjene pri-
silne poravnave, upoštevajoč temeljno obre-
stno mero, povečano za 5,3% (T+5,3%).

Obrestna mera za terjatve razreda A; B
in C začne skladno določilu 48/3 členu
ZPPSL teči od dne začetka postopka prisil-
ne poravnave dalje.

Razred D: terjatve iz naslova obveznosti
iz posojilnih pogodb, za katere se poveča
osnovni kapital dolžnika in ki s prevzemom
poslovenga deleža na podlagi povečanja
osnovnega kapitala prenehajo obstajati.

Razred E: terjatve iz naslova obveznosti
do ločitvenih upnikov, ki se konvertirajo v
osnovni kapital dolžnika in ki s prevzemom
poslovnega deleža prenehajo obstajati kot
terjatve.

Razred F: terjatve ločitvenih upnikov ozi-
roma terjatve za katere se položaj upnikov
tudi po potrditvi načrta finančne reorganiza-
cije ne spremeni.

3. Upnik Unior, kovaška industrija, d.d.,
Zreče se je na podlagi pogodbe o konverziji
dolga v delež z dne 9. 11. 2000 in na pod-
lagi izbrisne pobotnice z dne 18. 12. 2000
notarsko overjene 19. 12. 2000, pod opr.
št. OV-3715/2000 odpovedal ločitveni pra-
vici in v skladu z določilom 55/2 člena ZPPS
predložil listino sposobno za izbris hipotek
pri nepremičninah vl. št. 351 k.o. Šmatevž
kot glavnim vložkom in vl. št. 386 k.o. Šma-
tevž kot sovložkom, ki so last dolžnika.

4. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
tega sklepa.

5. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih A,
B in C je sestavni del tega sklepa.

6. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odst. 59. člena ZPPSL.

7. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

8. Ta sklep je postal pravnomočen dne
30. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001

St 28/2000 S-42290
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 28/2000 sklep z
dne 20. 12. 2000:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Zdravilišče Rogaška, zdravstvo,
hoteli, turizem in upravljanje holding
družb, d.d., Zdraviliški trg 14, Rogaška
Slatina in njegovimi upniki, sprejeta na naro-
ku za prisilno poravnavo dne 20. 12. 2000.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
štiri razrede, kot sledi:

Razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do navedenih upnikov, državnih institucij,
delavcev in nezavarovanih kreditov, ki se
bodo poplačali v skladu s 1. točko II. odst.
48 člena ZPPSL v višini 20% z obrestno

mero T+1% v roku 1 leta po pravnomočni
prisilni poravnavi.

Razred B: terjatve iz naslova ločitvenih
upnikov po 60. členu ZPPSL oziroma terja-
tve za katere se položaj upnikov po potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni. Morebitna
razlika terjatve po poplačilu zavarovane ter-
jatve po končanem postopku prisilne porav-
nave postane navadna terjatev upnika, ki se
poplača po pogojih iz razreda A.

Razred C: terjatve ločitvenih upnikov, s
katerimi je dolžnik dosegel dogovor, da se
terjatev poplača s prevzemom oziroma od-
prodajo nepremičnin dolžnika, ki so zastav-
ljene kot zavarovanje za terjatev posamez-
nega ločitvenega upnika. Razlika terjatve se
ločitveni upnik odpoveduje.

Razred D: terjatve ločitvenih upnikov, ki se
odpovedo ločitveni pravici v skladu s 47. čle-
nom ZPPSL pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava izglasovana. Terjatev upni-
kov postane tako nezavarovana in se poplača
pod pogoji razreda A, kar pomeni v skladu s
1. točko II. odst. 48. člena ZPPSL, v višini
20% poplačilo z obrestno mero T+1% v roku
1 leta po pravnomočni prisilni poravnavi.

3. S pogodbo o odpovedi ločitveni pra-
vici med Faktor banko, d.d., Ljubljana in
Zdraviliščem Rogaška, d.d., Rogaška Slati-
na z dne 31. 8. 2000, overjeno pri notarju
dne 31. 8. 2000 se je upnik Faktor banka,
d.d., Ljubljana odpovedal ločitveni pravici
na nepremičnini dolžnika vknjiženi v zemlji-
ški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri
Jelšah pri vl. št. 1106 k.o. Rogaška Slatina
(55/2 člen ZPPSL).

4. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
tega sklepa.

5. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih je
sestavni del tega sklepa.

6. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odst. 59. člena ZPPSL.

7. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

8. Ta sklep je postal pravnomočen dne
30. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001

St 47/2000 S-42291
To sodišče je dne 25. 10. 2000 s sklepom

opr. št. St 47/2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ciklama Trgovsko, gostin-
sko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Štantetova 16,
in za stečajnega upravitelja določilo Ignaca
Mariniča, dipl. ekonomist, zaposlenega pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.

To sodišče je dne 8. 1. 2001 s sklepom
opr. št. St 47/2000 zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Ciklama Trgovsko,
gostinsko, proizvodno in storitveno po-
djetje, d.o.o., – v stečaju, Maribor, Štan-
tetova 16, ker premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka in je tudi neznatne vrednosti.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2001

St 234/2000 S-42292
To sodišče je s sklepom St 234/2000

dne 11. 1. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Jolly 2 Trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Celovška 93, Ljub-
ljana, matična številka 5623103, šifra de-
javnosti 51.470.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale 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 se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 4. 2001 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2001

St 87/98 S-42293
To sodišče je s sklepom St 87/98 dne

24. 11. 2000 zoper prodano pravno osebo
Lik Podjetje za propagando in publici-
stiko, d.d., Valjhunova 11, Ljubljana – v
stečaju, stečajni postopek ustavilo. Posto-
pek se nadaljuje zoper stečajno maso.

Sklep o prodaji pravne osebe je postal
pravnomočen dne 14. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2001

St 96/2000 S-42384
To sodišče je dne 8. 1. 2001 s sklepom

opr. št. St 96/2000 začelo in takoj zaključi-
lo stečajni postopek nad podjetjem Market
Košarica, Trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Maribor, Karnerjeva 14, ker je pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne-
znatne vrednosti in ne zadošča niti za stro-
ške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2001

St 77/2000 S-42385
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

po 28. in 29. členu zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL – Uradni
list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic:

To sodišče je s sklepom opr. št. St
77/2000 z dne 11. 1. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Agen-
sinvest investicije, inženiring in trgovina,
d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14, matična
številka 5603056, šifra dejavnosti 74.204.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave, pozi-
vamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in prilo-
ženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva 9.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Banka Koper, d.d., Pristaniška 14,

Koper,
2. SKB Banka, d.d., Ljubljana, PE

Koper,
3. Ogrevanje Piran, d.o.o., Fornače 33,

Piran,
4. First, d.o.o., Koper, Ul. talcev 1,
5. Diversa, d.o.o., Koper, Kampel 83.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 11. 1. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 1. 2001

St 18/2000-62 S-42386
Narok za obravnavanje osnutka za glavno

razdelitev stečajne mase dolžnika Edelfurni-
er, Trgovina z lesom in lesnimi izdelki Mar-
kišavci, d.o.o., v stečaju, Markišavci št. 36,
bo dne 5. 3. 2001 ob 11.30 v razpravni dvo-
rani št. 12 tukajšnjega sodišča. Upniki stečaj-
nega dolžnika lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev ob uradnih urah tukajšnjega
sodišča v sobi št. 413/IV (upniki bodo po
osnutku glavne razdelitve poplačani 100% s
svojimi priznanimi terjatvami).

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 1. 2001

St 32/2000-11 S-42387
1. Z dnem 12. 1. 2001 se začne ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
MIT, podjetje za vzrejo drobnice in pre-
delavo Lendava, d.o.o., Tomšičeva 3,
Lendava.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob pro-
gi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka ste-
čajnega postopka v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2000 točk.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvo-
dih. Ne plača se taksa za prijavo terjatve

delavcev iz drugega odstavka 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji – ZPPSL.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 4. 2001 ob 11. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 12. 1. 2001 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 1. 2001

St 53/2000-9 S-42388
To sodišče je s sklepom opr. št. St

53/2000 z dne 5. 1. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom P. Dussmann,
storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljanska
13a, Bled in ga takoj zaključilo, ker premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške stečajnega postopka.

Premoženje dolžnika se izroči Občini
Bled, brez prevzema obveznosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 1. 2001

St 63/2000 S-42389
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Dimnikarstvo Moho-
rič Tomaž, Vrsno 1, 5222 Kobarid, izven
naroka dne 3. 1. 2001 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Dimnikarstvo Tomaž Moho-
rič, Vrsno 1, 5222 Kobarid, matična števil-
ka 5214519, šifra dejavnosti 74.700 in se
ga po členu 99/1 zakona o prisilni poravna-
vi, stečaju in likvidaciji takoj zaključi.

Ta sklep se vpiše v register samostojnih
podjetnikov pri Ministrstvu za finance RS,
Davčna uprava RS, Davčni urad Nova Gorica,
izpostava Tolmin, pod opr. št. 055-0115/94.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v register sa-
mostojnih podjetnikov, stečajni dolžnik pre-
neha in se iz registra samostojnih podjetni-
kov izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 1. 2001

St 59/2000 S-42390
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 59/2000 sklep z dne 11. 1.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Mar-
kus Trade, Podjetje za trgovino, d.o.o., Ce-
sta v Laško 23, Celje, se zaključi, v skladu z
določilom člena 99/II ZPPSL, ker ni premo-
ženja, ki bi prišlo v stečajno maso.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Markus trade,
Podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Laško
23, Celje, iz sodnega registra.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

4. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 31. 1. 2001 ob
14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001
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St 53/2000 S-42391
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 53/2000 sklep z dne 10. 1. 2001:
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom: Kompan, Zunanja in notranja tr-
govina ter storitve, d.o.o., Heroja Rozma-
na 2, Šoštanj, se v skladu z določilom čle-
na 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Ta sklep se objavi na oglasni deski
tukajšnjega sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa o zaključ-
ku stečajnega postopka, se dolžnik: Kom-
pan, Zunanja in notranja trgovina ter stori-
tve, d.o.o., Heroja Rozmana 2, Šoštanj, iz-
briše iz sodnega registra.

4. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka, je v skladu z določilom člena
99/IV ZPPSL možna pritožba upnikov v ro-
ku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001

St 20/98 S-42392
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 20/98 sklep z dne 11. 1. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: El-

mi, Podjetje za proizvodnjo električnih
kavnih aparatov, električnih naprav
energetike in elektronike, d.o.o., Arclin
21/a, Škofja vas, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Elmi, Podjetje za
proizvodnjo električnih kavnih aparatov,
električnih naprav energetike in elektroni-
ke, d.o.o., Arclin 21/a, Škofja vas, iz so-
dnega registra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2001

St 170/2000 S-42401
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Elan Line, d.o.o., Dunaj-
ska 160, Ljubljana, za dne 13. 2. 2001
ob 13. uri v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/281 IZ-15120
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/281 z dne 7. 11. 2000 v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika in za-
stavitelja Aleša Zvonko s.p., Ul. Frankolov-
skih žrtev 15, Celje, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice do dolžnika, v višini
4,826.012 SIT, s pogodbeno dogovorje-
nimi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravi-
ce na nepremičnini, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, na podlagi sporazuma strank
po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
nepremičnine poslovnega prostora v izme-

ri 45,60 m2, ki se nahaja v VI. etaži poslov-
ne stavbe – stolpnice na Kersnikovi 19 v
Celju in 11,49% deleža skupnih prostorov
VI. etaže v izmeri 7,51 m2 ter sorazmerne-
ga dela funkcionalnega zemljišča, katere-
ga lastnik je dolžnik kot zastavitelj Aleš
Zvonko s.p., Ul. Frankolovskih žrtev 15,
Celje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 1. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2000

Z 2000/398 IZ-17132
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/398 z dne 23. 11. 2000 v
izvršilni zadevi upnika Steiermarkische
Bank und Sparkassen A.G. Sparkassen-
platz 4, Graz, zoper dolžnika in zastavitelja
Krobat, Transportno podjetje, d.o.o.,
Smrekarjeva 22, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika do dolžnikov v viši-
ni 700.000 ATS oziroma 50.870,98 EUR
s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila upnika, z ustanovitvijo zastavne pra-
vice na nepremičnini, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, poslovne stavbe, ki leži pri vlož-
ku št. 669, k.o. Škofja vas; parc. št. 461/1,
del parc. št. 494/9 (del med delitvenimi
črtami 40, 41, 42 in 43) – zelenica, del
parc. št. 436/1 (vzhodni del, omejen z deli-
tvenimi črtami 42, 33, 45 in 43) – dvorišče,
del parc. št. 494/8 (del med delitvenima
črtama 40 in 44) – travnik, del parc. št.
436/4 (del severno od delitvene črte 42) –
poslovna stavba, delež 103/1000 na do-
vozni cesti, delež 53/1000 na trafo postaji,
vodarni in kanalizaciji, katere lastnik je dol-
žnik kot zastavitelj Krobat, Transportno po-
djetje, d.o.o., Smrekarjeva 22, Celje, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 4. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2000

Z 2000/408 IZ-17145
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 2000/408 z dne 30. 11. 2000 v izvršil-
ni zadevi upnika Volksbank Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, ki jo zastopa
Aleš Maček, odvetnik v Celju, zoper dolžnico
in zastaviteljico Čonč Natalijo, s.p., Otroška
konfekcija Lamida, Teharska 4, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dol-
žnice v višini 12,000.000 SIT s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine, mansarde, srednji del
upravne zgradbe, v izmeri 358,75 m2, ki
stoji na parc. št. 1329, vpisani pri vl. št.
1345, k.o. Celje, last dolžnice na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 10/94 z dne
10. 10. 1994.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2000

Z 00/00196 IZ-17196
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 00/00196 v izvršilni zadevi upni-
ce SKB Banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz
Laškega, proti dolžniku in zastavitelju SAM
Inženiring, strojno-avtoprevozna mehaniza-
cija, d.o.o., Celje, Ulica bratov Dobrotin-
škov 13, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
13,630.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ, opravilo rubež in popis ne-
premičnin, vpisanih v vl. št. 669, k.o., Ško-
fja vas, in sicer:

– del parcel št. 494/8 in 436/4, sola-
stniški delež dolžnika na delih parcel št.
436/1 in 494/9, katerih lastnik je dolžnik
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 4. 2000,

– del parcel št. 436/3, 436/1 in na so-
lastniškem deležu na delih parcel št. 436/1
in 494/9, katerih lastnik je dolžnik na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4.
2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 6. 2000

Z 2000/00371 IZ-17199
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00371, ki ga je dne 11. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju št.
B1-L1-II-4, v drugem nadstropju v neto kori-
stni površini 85,55 m2, s kletnim prostorom
v izmeri 3,04 m2 in parkirnim mestom št.
102 v kletni garaži, na naslovu Ljubljanska
12a, Trzin, ki je last dolžnika in zastavitelja,
vsakega do 1/2, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 4,070.000 SIT.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 12. 2000

Z 2000/00372 IZ-17200
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00372, ki ga je dne 11. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju št.
B1-L1-II-4, v drugem nadstropju v neto kori-
stni površini 85,55 m2, s kletnim prostorom
v izmeri 3,04 m2 in parkirnim mestom št.
102 v kletni garaži, na naslovu Ljubljanska
12, Trzin, ki je last dolžnika in zastavitelja,
vsakega do 1/2, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,930.000 SIT.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 12. 2000

Z 2000/00365 IZ-17201
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00365, ki ga je dne 7. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na nepremičnini - stanovanju z
oznako št. 21, v izmeri 63,83 m2 in kletna
shramba št. 08, v izmeri 3,10 m2 in eno
parkirno mesto v garažni kleti, stoječe na
parceli 3134, 3103/1, 3104/3, 3130/5
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in 3136, vse k.o. Domžale, ki je last dolžni-
ce in zastavne dolžnice Zevnik Andreje, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Dom-
žale, d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domža-
le, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 12. 2000

Z 2000/00382 IZ-17233
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00382, ki ga je dne 13. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako št. 3/2,
v izmeri 57,57 m2 in kletnim prostorom št.
3/2, na naslovu Radomlje, Cesta borcev 3,
stoječe na parceli 95/1, 95/3 in 96, vse
k.o. Radomlje, ki je last dolžnikov in zastav-
nih dolžnikov, vsakega do 1/2, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 12. 2000

Z 2000/00381 IZ-17247
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00381, ki ga je dne 13. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju z oznako št. 54,
v izmeri 30,07 m2, ki leži v tretjem nadstro-
pju večstanovanjskega bloka na Levčevi uli-
ci 13a v Mengšu. Stanovanju pripada tudi
kletna shramba št. 54, vse skupaj stoječe
na parcelah št. 837/10, 830/9, 829/6,
827/4 in 828/1, vse k.o. Mengeš, ki je last
dolžnika in zastavnega dolžnika, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Domžale, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 12. 2000

Z 2000/00370 IZ-17248
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00370, ki ga je dne 13. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 27 - duplex,
v izmeri 118,05 m2 kletna shramba št. 07,
v izmeri 4,30 m2 in eno parkirno mesto v
garažni kleti, stoječe na parc. št. 3134,
3103/1, 3104/3, 3130/5 in 3136, vse
k.o. Domžale. Lokacija stanovanje v V. in
VI. nadstropju na jugovzhodnem delu bodo-
čega novega objekta na naslovu Ljubljan-
ska 104, Domžale, ki je last zastavnega
dolžnika, zastavna pravica v korist upnice
Banke Domžale, d.d., Domžale, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 9,200.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 12. 2000

Z 2000/00388 IZ-17270
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00388, ki ga je dne 19. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena

– na dvosobnem stanovanju št.
B1-L4-IV-2, ki se nahaja v mansardi stano-
vanjsko-poslovnega objekta Trzin, v neto po-
vršini 44,52 m2, s kletnim prostorom v izme-

ri 2,95 m2 in parkirnim prostorom št. 22 v
garaži kleti, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču št. 111/1,
113/1 in 120/4, vse k.o. Trzin, ki je last
dolžnika,

– na poslovnih prostorih, ki se nahajajo v
II. nadstropju stanovanjsko poslovnega ob-
jekta SPB 1/II, na naslovu Ljubljanska 76,
Domžale, ki obsegajo sobo št. 32 v izmeri
15,39 m2 (pisarna), sobo št. 33 v izmeri
18,38 m2 (pisarna), sobo št. 34 v izmeri
30,91 m2 (pisarna), sobo št. 35 v izmeri
61,69 m2 (risalnica), sobo št. 13 in 14 v
izmeri 18,15 m2 (ekonomat), sobo št. 15 v
izmeri 38,01 m2 (arhiv), hodnik 1c v izmeri
14,25 m2 (hodnik), katerih skupna površina
znaša 196,78 m2 do celote ter del hodnika
1d in del skupnih sanitarij v izmeri 33,28 m2

do 1/3, skupaj z ustreznim solastniškim de-
ležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
stoječem na zemljišču par. št. 3859, 3860,
3861/1, 3862, 3863/1, 3868, 3869,
3874, 3871, 3870, 3873, 3875, 3872,
3877, 3879, 3878, 3876, 3881, 3882,
3883, 3880/1, 3880/2, 3885, 3884 in
3169, vse k.o. Domžale, ki so last dolžnika,

zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljnske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 12. 2000

Z 48/2000 IZ-17237
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št.
Z 48/2000 z dne 6. 6. 2000 je apartma št.
11 v izmeri 40 m2, ki se nahaja v prvi etaži
objekta v Gozd Martuljku, s pripadajočo
shrambo št. 4, v izmeri 2 m2 in parkirnim
prostorom št. 2, skupaj s sorazmernim pri-
padajočim idealnim deležem na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, kakor tudi s pri-
padajočo solastninsko pravico uporabe sku-
pnih prostorov in naprav na celotnem ob-
jektu, ki stoji na parc. št. 156/1 in 156/8,
k.o. Gozd, ki še ni vknjižen v zemljiški knjigi
na ime dolžnika, zarubljena v korist upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v zne-
sku 300.000 DEM.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 11. 2000

Z 550/2000 IZ-17150
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 550/2000 z dne 26. 10.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 21, v
skupni izmeri 62,70 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Ulica Gorenjskega odreda 4, Kranj,
stoječem na parc. št. 157/2, vl. št. 101,
k.o. Huje, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
in ga je zastavna dolžnica Ana Jarić, roj.
3. 9. 1957, Ulica Gorenjskega odreda 4,
Kranj, pridobila po kupoprodajni pogodbi
št. KR-05/92 z dne 14. 12. 2000, ki jo je
sklenila z Občino Kranj, zarubljeno za zava-
rovanje denarne terjatve po kreditni pogod-
bi o dolgoročnem kreditu št. 346/30 z dne

19. 7. 2000, v višini 4,300.000 SIT s pri-
padki, v korist upnice Krekove banke, d.d.,
Maribor, Slomškov trg 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2000

Z 2000/00088 IZ-17284
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00088, ki ga je dne 19. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Lenartu, je bila
ustanovljena na novo zgrajeni stavbi, stoječi
na naslovu Kraigherjeva 19b, Lenart v Slo-
venskih goricah, ležeča na zemljišču parc.
št. 90/2, pripisana vl. št. 296, k.o. Lenart,
ki je last dolžnika in zastavitelja GIMAS,
d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, zastav-
na pravica v korist upnika LB Leasing,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,260.617,90 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 12. 2000

In 99/00445 IZ-27
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. In 99/00445 z dne 24. 8.
2000 je bilo stanovanje št. 14 na naslovu
Martina Krpana 10, Ljubljana, v izmeri
50,22 m2, ki je last dolžnice Raščan Ane,
Martina Krpana 10, Ljubljana, z dnem
14. 11. 2000 zarubljeno v korist upnice Sta-
novanjske zadruge Emona, z.o.o., Letališka
5, Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo de-
narne terjatve v višini 37.386,10 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2000

In 00/00018 IZ-29
Rubež garaže št. 14 na naslovu Ul. bra-

tov Učakar 96-98, ki je bil opravljen dne
18. 5. 2000, na podlagi sklepa o izvršbi
tega sodišča, opr. št. In 99/00425 z dne
24. 3. 2000, ima pravni učinek tudi na iz-
vršbo, dovoljeno s tusodnim sklepom o iz-
vršbi z dne 14. 12. 2000, opr. št. In
00/00018, ki se izvede s pristopom k izvrš-
bi, dovoljeni pod opr. št. In 99/00425, na
predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02048 IZ-17106
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02048, ki ga je dne 23. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, v izmeri
45,26 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
Plešičeva ul. 35 v Ljubljani, ki je last dolžni-
ka na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 9. 2000, sklenjene s prodajalcema Za-
lar Matjažem in Barbaro, oba stanujoča
Smerdujeva 19, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnice Slovenice zavarovalniške hi-
še, d.d., Celovška 206, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 13,500.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2000

Z 2000/01753 IZ-17117
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01753, ki ga je dne 22. 11. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 50
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v I. nadstropju stanovanjskega objekta na
naslovu Slovenska ul. 55c v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 41/12, vl. št. 563, k.o.
Ajdovščina, z ustreznim delom skupnih pro-
storov, objektov, naprav in funkcionalnega
zemljišča na katerem zgradba stoji, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 5. 7. 2000, sklenjene s prodajalko Jen-
ko Tatjano, Slovenska c. 55c, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Zveze bank,
r.z.o.j., Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 25.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2000

Z 2000/02091 IZ-17203
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/02091,

ki ga je dne 7. 12. 2000 izdalo Okrajno sodi-
šče v Ljubljani, je bila ustanovljena na lokalu v
Ljubljani, Bratovševa ploščad 5, v 1. kleti ob-
jekta, ležečega na parc. št. 280 in 281, k.o.
Stožice, v skupni izmeri 88,75 m2, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 11. 1999, sklenjene s prodajalcem Hidro-
inženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Hypo Alpe
Adria bank, d.d., Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 77.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000

Z 2000/02097 IZ-17204
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02097, ki ga je dne 7. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v osmi
etaži poslovne stolpnice Dunajska 51, Ljub-
ljana, parc. št. 1937/2, vl. št. 857, k.o.
Bežigrad, kar v naravi predstavlja poslovni
prostor št. 23 v neto izmeri 53 m2, s pripa-
dajočim deležem skupnih prostorov, delov
in naprav na zgradbi, ki znaša 147/10000,
kakor tudi sorazmernim delom stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnika
na podlagi pogodbe o prodaji nepremični-
ne z dne 16. 2. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Unitex, d.d., Dunajska 51, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 600.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000

Z 2000/01687 IZ-17206
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01687 z dne 7. 12. 2000,
je bilo stanovanje v stanovanjski hiši Gori-
ška ulica 49, Ljubljana, št. stanovanja 5, II.
nadstropje, v izmeri 54,40 m2, ki je last dol-
žnice Lukanc Petrič Milene, Goriška 49,
Ljubljana, z dnem 7. 12. 2000 zarubljeno v
korist upnice Republike Slovenije, Mini-
strstva za finance, Davčna uprava RS, Dav-
čni urad Ljubljana, Izpostava Kamnik, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,792.844,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2000

Z 2000/02047 IZ-17207
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02047, ki ga je dne 7. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 43,
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljub-
ljani, Prijateljeva 32, v skupni površini
66,27 m2, h kateremu pripada tudi sora-
zmeren solastniški delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah ter na funkci-
onalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, ki je last zastavitelja na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 362-212/91 z dne
11. 11. 2000 in aneksa z dne 13. 10.
2000, sklenjenih z Republiko Slovenijo ter
darilne pogodbe z dne 29. 10. 1997 in
aneksa k darilni pogodbi z dne 25. 10.
2000, sklenjenih z darovalcem Šturm Albi-
nom, Prijateljeva 32, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 708.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000

In 00/00638 IZ-17220
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00638 z dne 15. 11.
2000, je bilo stanovanje št. 11, na naslovu
Štefanova 15 v Ljubljani, ki je last zastavite-
ljice Zoroja Jožice, stan. Štefanova 15, Ljub-
ljana, zarubljeno v korist upnice Slovenske
investicijske banke, d.d., Ljubljana, Čopova
38, zaradi izterjave denarne terjatve v višini
5,381.140,60 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2000

In 2000/00138 IZ-17227
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
1999/00316, je bil dne 26. 10. 1999
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
na, rubež poslovnega prostora v izmeri
35 m2, št. 4, na Vojkovi 71, Ljubljana, last
dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 9. 11. 2000, opr. št. In 2000/00138,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1999/00316 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

In 2000/00164 IZ-17229
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
1999/00316, je bil dne 26. 10. 1999
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež poslovnega prostora v izmeri 35m 2,
št. 4, na Vojkovi 71, Ljubljana, last dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 9. 11. 2000, opr. št. In 2000/00164,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1999/00316 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

In 2000/00163 IZ-17230
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
1999/00316, je bil dne 26. 10. 1999
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-

ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
na, rubež poslovnega prostora v izmeri
35 m2, št. 4, na Vojkovi 71, Ljubljana, last
dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 9. 11. 2000, opr. št. In 1999/00163,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1999/00316 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

In 2000/00137 IZ-17231
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
1999/00316, je bil dne 26. 10. 1999
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
na, rubež poslovnega prostora v izmeri
35 m2, št. 4, na Vojkovi 71, Ljubljana, last
dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 9. 11. 2000, opr. št. In 1999/00137,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1999/00316 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

In 1999/00694 IZ-17232
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 8. 7. 1999, opr. št. In
1999/00316, je bil dne 26. 10. 1999
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
na, rubež poslovnega prostora v izmeri
35 m2, št. 4, na Vojkovi 71, Ljubljana last
dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 9. 11. 2000, opr. št. In 1999/00694,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 1999/00316 na predlog
istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2000

Z 2000/01977 IZ-17234
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01977 z dne 11. 12.
2000, je bilo stanovanje št. 17, v skupni
izmeri 75,36 m2, v II. nadstropju stanovanj-
skega bloka v soseski MS 4/5, Fužine, na
naslovu Preglov trg 12, Ljubljana, ki je last
zastavitelja Anteja Pandže, Preglov trg 12,
Ljubljana, z dne 30. 11. 2000 zarubljeno v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2000

Z 2000/01767 IZ-17236
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01767 z dne 8. 12. 2000,
je bilo stanovanje št. 7, v stanovanjskem
objektu v Ljubljani, Črtomirova 6, v velikosti
62,20 m2 s souporabo skupnih prostorov
in naprav objekta, pridobljenega na podlagi
prodajne pogodbe z dne 7. 6. 1993, št.
2342/03-HB, na katerem ima dolžnik la-
stninsko pravico, zastaviteljica pa je zakon-
ska partnerica dolžnika, z dne 30. 11. 2000
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zarubljeno v korist upnika Factor Leasing,
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 40.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan nakazila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2000

Z 2000/02210 IZ-17238
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02210, ki ga je dne 14. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v I. nadstropju
stanovanjske hiše na Poljanski 20B, v sku-
pni izmeri 91,49 m2, ki je last dolžnice na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 466-869/91 z dne 23. 12.
1991, sklenjene s prodajalcem Občino
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrež-
je 2, zastavna pravica v korist upnika BKS,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 40.900
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2000

Z 2000/02085 IZ-17239
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02085, ki ga je dne 14. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v sose-
ski BS 2/1 Zupančičeva jama, Kare III, v
objektu 10, številka 3, v izmeri 77,21 m2,
na skladišču v objektu 10, številka 3, na
prvi kleti v izmeri 24,24 m2 in na parkirnem
mestu št. 32/K-III v prvi kleti, ki je last dol-
žnika na podlagi prodajne pogodbe št.
13/95 z dne 14. 7. 1995, sklenjene s pro-
dajalcem Rebec Martinom, Drobtiniška pot
32, Brezovica pri Ljubljani, zastavna pravica
v korist upnika Vrhovec Marka, Linhartova
7, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2000

Z 2000/02161 IZ-17241
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02161, ki ga je dne 14. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju št. 6/2 in 7/2, v izmeri 87,78 m2 in
poslovnem prostoru v nadstropju št. 7, v
izmeri 88,03 m2, v objektu E, ureditvenega
območja VP 2/3 ob Tbilisijski cesti v Ljub-
ljani, ki je last zastavitelja na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 35/95-VP z dne 6. 11.
1995 in aneksa št. 1/95 z dne 19. 12.
1995, sklenjenega s prodajalcem Imos,
d.d., Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 350.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2000

Z 2000/02057 IZ-17242
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02057, ki ga je dne 15. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v III. nadstropju, sto-
lpič 4, oznake IV.3/17-D, v prodajni površini
70,82 m2, parkirnem mestu v garažni kleti
oznake IV/52 in shrambe v kleti, oznake
IV/2, v prodajni površini 5,12 m2, s sola-

stninsko pravico na pripadajočih skupnih de-
lih in napravah objekta kakor tudi sorazmer-
nem deležu stavbišča in funkcionalnega zem-
ljišča, ki služi predmetnemu objektu za nor-
malno uporabo, ki je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. Č-65/1999 z dne
2. 12. 1999, sklenjene dne 2. 12. 1999 s
prodajalcem Urbana, d.o.o., Brnčičeva 31,
Ljubljana - Črnuče, zastavna pravica v korist
upnice Banke Celje, d.d., Trdinova 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

In 99/00084 IZ-17245
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00084 z dne 21. 6.
2000, je bil dne 7. 11. 2000 zaradi izterja-
ve 158.564,10 SIT s pp v korist upnice
Iskre SEM SPS, d.o.o., Tržaška c. 2, Ljub-
ljana, opravljen rubež poslovnega prostora
v II. nadstropju poslovne stavbe na Tržaški
cesti 2 v Ljubljani, in sicer sobe št. 289 E, v
izmeri 10,71 m2 last Strle Franca.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2000

In 00/00260 IZ-17259
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00260 z dne 15. 5.
2000 je bil dne 14. 11. 2000 zaradi izterja-
ve 115.563,70 SIT s pp v korist upnice
Stanovanjske zadruge RTV, z.o.o., Linhar-
tova 17, Ljubljana, opravljen rubež stanova-
nja št. 15, v izmeri 75,63 m2, v IV. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ulici 28. maja št. 73
v Ljubljani, last Tomšič Lidije.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2000

In 99/00716 IZ-17260
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00716 z dne 15. 11.
2000 je bil dne 14. 12. 2000 opravljen
rubež v korist upnika Jeras Romana, Kerše-
vanova ul. 21, Ljubljana, zaradi izterjave
2.856 DEM, enosobnega stanovanja št. 22,
v izmeri 30,54 m2, ki se nahaja v V. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Bra-
tovševa pl. 24, ki je last dolžnika Horvat
Zdenka, Bratovševa ploščad 24, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

In 99/00494 IZ-17269
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 99/00494 z dne 20. 1.
2000, so bile v korist upnika Rudolfa M.
Luštka, Ljubljanska c. 28, Ivančna Gorica,
zaradi izterjave tolarske protivrednosti
69.921 DEM s pp, dne 4. 5. 2000 zarub-
ljene naslednje nepremičnine:

– poslovni prostor BS 2/1 objekt 9, Zu-
pančičeva jama, v izmeri 47,57 m2, skladi-
šča v izmeri 58,72 m2 in garažnega boksa,
v izmeri 25,03 m2,

– poslovni prostor BS 2/1 Zupančičeva
jama, Hacquetova 3, v izmeri 68,69 m2,
skladišča v izmeri 68,32 m2 in garažnega
boksa v izmeri 24,88 m2, vse stoječe na
parc. št. 1763 in 1761/4, k.o. Bežigrad,
kare 3,

– poslovni prostor na Štihovi ulici 2, v
izmeri 41,65 m2 in skladišča v izmeri

41,75 m2, vse stoječe na parc. št. 1761/1,
1761/4, 1761/5, 1762/1, vse k.o. Beži-
grad kare 3,

– poslovni prostor BS 2/1 Zupančičeva
jama, Hacquetova, v izmeri 76,14 m2, skla-
dišča v izmeri 124,14 m2 in pripadajočega
parkirnega prostora, vse stoječe na parc.
št. 1763 in 1761/4, oboje k.o. Bežigrad
kare 3,

– lokal št. 3, K-III, objekt 11, v izmeri
40,37 m2,

– parkirno mesto K-1 št. 75/II. klet, v
izmeri 12,50 m2,

– parkirno mesto št. 14-H, II Hribarjeva,
v izmeri 12,40 m2 in

– lokal št. 11 objekt 9, Hacquetova 11 v
izmeri 68,69 m2, skladišča v izmeri
58,90 m2 in parkirnega boksa št. 13/I klet.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2000

Z 2000/00964 IZ-17154
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00964 z dne
26. 10. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Raiffeisenbank Leibnitz GmbH, Bahnhof-
strasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga zastopa
odvetnica Breda Senčar-Leljak iz Maribora,
proti dolžnici in zastaviteljici Viktoriji Puhner,
stan. Razlagova 5, Maribor, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnika v višini
420.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 1. 12.
2000, in sicer enosobno stanovanje št. 12,
v 5. nadstropju večstanovanjske hiše v Ma-
riboru, Razlagova ulica 5, s kletnim prosto-
rom, v skupni izmeri 70,36 m2, stoječe na
parceli št. 934, pripisani k vl. št. 553, k.o.
Maribor-Grad, katerega izključna lastnica je
zastaviteljica Viktorija Puhner, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 8. 1998, vse
v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz
GmbH, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2000

Z 2000/01005 IZ-17217
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01005 z dne
12. 12. 2000 je bila ustanovljena na garso-
njeri št. 17, locirani v mansardi v večstano-
vanjski hiši v Mariboru, Dravska ul. 7, ki
obsega predsobo v izmeri 3,15 m2, kopal-
nico 2,54 m2, kuhinjo 3,05 m2, glavno so-
bo 18,50 m2, kletni prostor in druge pro-
store 1 m2, vse skupaj v izmeri 28,24 m2,
ki stoji na parceli št. 2181-3, k.o. Mari-
bor-Grad, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 21. 9. 2000, zastavna pravica v
korist upnice Krekove banke, d.d., Mari-
bor, Slomškov trg 18, Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,780.000 SIT.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2000

Z 2000/01049 IZ-17219
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01049 z dne
12. 12. 2000 je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 8, v I. nadstropju sta-
novanjske hiše v Mariboru, Ulica Šercerje-
ve brigade 10, v skupni izmeri 58,54 m2,
od tega s pripadajočim kletnim prostorom
(shrambo) površine 5,15 m2, k.o. Tezno,
za katero še ni izvedena etažna lastnina, ki
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je last dolžnikov in zastaviteljev Janka Belca
in Angele Belec, vsakega do 1/2 celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 1992, zastavna pravica v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C., von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 160.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2000

Z 2000/0936 IZ-17262
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00936 z dne
19. 12. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor, proti dolžniku in zastavitelju Miha-
elu Grižonu, stan. Dragonja 13, 6333 Se-
čovlje, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice v višini 1,967.723 ATS oziroma
143.000 EUR s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 19. 12.
2000, in sicer:

– dvosobno stanovanje št. 19, v skupni
izmeri 50,69 m2 (49,29 m2 – stanovanje +
1,40 m2 kletna shramba) v IV. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Shakespe-
arova ul. 2, stoječe na parc. št. 1220, k.o.
Pobrežje (stavba vpisana pod vl. št. 2064,
k.o. Pobrežje), ki je v lasti dolžnika Mihaela
Grižona, na podlagi prodajne pogodbe št.
8/2000 z dne 28. 7. 2000;

– dvosobno stanovanje št. 3, v skupni
izmeri 65,07 m2 (58,07 m2 – stanovanje +
7 m2 – kletna shramba) v pritličju stanovanj-
ske stavbe v Strmi ulici 3 v Mariboru, stoje-
če na parc. št. 2077, k.o. Koroška vrata
(stavba vpisana pod vl. št. 1607, k.o. Koro-
ška vrata), ki je v izključni lasti dolžnika Mi-
haela Grižona, na podlagi prodajne pogod-
be št. 8/2000 z dne 28. 7. 2000;

– enosobno stanovanje št. 5, v skupni
izmeri 43,40 m2 (38,40 m2 – stanovanje +
5 m2 – kletna shramba), v I. nadstropju sta-
novanjske stavbe v Strmi ulici 3 v Mariboru,
stoječe na parc. št. 2077, k.o. Koroška
vrata (stavba vpisana pod vl. št. 1607, k.o.
Koroška vrata), ki je v izključni lasti dolžnika
Mihaela Grižona, na podlagi prodajne po-
godbe št. 8/2000 z dne 28. 7. 2000;

– enosobno stanovanje št. 10, v skupni
izmeri 45,67 m2 (43,95 m2 – stanovanje +
1,72 m2 – kletna shramba), v III. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta Pro-
letarskih brigad 55, stoječe na parc. št.
112, k.o. Sp. Radvanje, ki je v izključni lasti
dolžnika Mihaela Grižona, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 8/2000 z dne 28. 7.
2000;

– dvosobno stanovanje št. 79, v skupni
izmeri 65,78 m2 (61,53 m2 – stanovanje +
4,25 m2 – kletna shramba), v I. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Klinetova
ul. 10, stoječe na parc. št. 1012, k.o. Sp.
Radvanje, ki je v izključni lasti dolžnika Mi-
haela Grižona, na podlagi prodajne pogod-
be št. 8/2000 z dne 28. 7. 2000;

– trisobno stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 76,91 m2 (73,50 m2 – stanovanje +
3,41 m2 – kletna shramba), v I. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Staneta
Severja 16, stoječe na parc. št. 1753/1,
1753/2, 1849/8, 1847/1, 1847/2,

1847/6, 1849/9, k.o. Sp. Radvanje, ki je
v izključni lasti dolžnika Mihaela Grižona, na
podlagi prodajne pogodbe št. 8/2000 z dne
28. 7. 2000;

– enosobno stanovanje št. 18, v izmeri
33,40 m2, s pripadajočo kletno shrambo v
III. nadstropju stanovanjske stavbe v Mari-
boru, Groharjeva ul. 3, ki je v izključni lasti
dolžnika Mihaela Grižona, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 31. 7.
1997;

– garsonjero št. 29, v izmeri 24,69 m2,
s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
2,07 m2, v III. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Kočevarjevi ulici 8 v Mariboru, sto-
ječe na parc. št. 1731, k.o. Koroška vrata,
ki je v izključni lasti dolžnika Mihaela Grižo-
na, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 7. 1998 in

– enosobno stanovanje št. 16, v skupni
izmeri 32,09 m2 (obsega kuhinjo –
11,60 m2, sobo – 15,04 m2, predsobo –
2,42 m2, WC – 0,99 m2 in klet – 2,04 m2),
v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Ulici
ob gozdu 12 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 1723/1, pripisano vl. št. 2070, k.o. Po-
brežje, ki je v izključni lasti dolžnika Mihaela
Grižona, na podlagi pogodbe z dne 17. 9.
1998;

vse v korist upnice Probanke, d.d., Mari-
bor, Gosposka 23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2000

Z 2000/01065 IZ-17265
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01065 z dne
19. 12. 2000 je bilo v izvršilni zadevi upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor, proti dolžniku in zastavitelju Potoč-
ki Silvu in zastaviteljici Danici Potočki, oba
stan. Borštnikova 35, Maribor, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice v višini
140.000 DEM oziroma 72.000 EUR v to-
larski protivrednosti s pripadki, zarubljeno
na naroku dne 19. 12. 2000, in sicer štiri-
sobno stanovanje z oznako S5/1-1, v Can-
karjevi ul. v Mariboru, v izmeri 97,92 m2, v
I. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo
z isto oznako, v velikosti 8,87 m2, v prvi
podzemni kletni etaži in garažno mesto z
oznako 27 v drugi podzemni kletni etaži, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah stanovanjsko-poslovnega
in garažnega objekta Forum v Mariboru, na
območju med Cafovo, Razlagovo, Cankar-
jevo ulico in Partizansko cesto na zemljišču
parc. št. 1208/1, 1210, 1212/1, 1212/4,
1212/5, 1158/2, 1180/4, 1208/2 in
1208/4, vse k.o. Maribor-grad in ga na
zemljišču, na katerem objekt stoji ter funkci-
onalnem zemljišču, ki je last dolžnika Po-
točki Silva in zastaviteljice Danice Potočki,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
221/2000 z dne 5. 9. 2000, vse v korist
upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2000

Z 2000/01163 IZ-17268
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.

SV 974/2000 z dne 4. 12. 2000 in
sklepom o zavarovanju opr. št.
2000/01163 z dne 19. 12. 2000, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, gostinskega lokala v izmeri
163 m2, ki se nahaja v južnem delu poslov-
nega objekta ob Strossmayerjevi in Sloven-
ski ulici 44 v Mariboru, zgrajenega na parc.
št. 1486/1, 1466/2, 1469/2, 1466/1,
1467 in 1469/3, k.o. Maribor-Grad, ki je
last zastavitelja na podlagi prodajne pogod-
be št. 142 3154, sklenjene dne 10. 8.
1988 s prodajalcem SGP Konstruktor,
n.sol.o., Maribor, v zavarovanje denarne ter-
jatve upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2000

RIG 37/99 IZ-17289
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 51/99 z dne 19. 1. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Rig 37/99
z dne 22. 1. 1999, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
poslovnega prostora – lokala št. 5, v izmeri
41,66 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
sko-poslovnega objekta Gambrinus v Mari-
boru, Gregorčičeva 38, stoječega na parc.
št. 1474/2, vl. št. 1182, k.o. Maribor-grad,
last zastaviteljice Zdenke Pukšič, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1994,
sklenjene s prodajalko Benaček Zvezdano,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., v višini
16,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2000

Z 76/2000 IZ-17194
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 76/2000-3, ki ga je dne 5. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju v stanovanj-
ski hiši na naslovu Ulica Staneta Rozmana
14 v Murski Soboti, v skupni izmeri
59,37 m2, ki je last dolžnikov, vsakega do
ene polovice, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 27. 10. 2000 s
prodajalcem Horvat Majdo in Francem iz
Murske Sobote, Staneta Rozmana 14, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 322.000 ATS, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 5. 12. 2000
znesek 4,925.730 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 12. 2000

Z 2000/00018 IZ-17221
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00018, ki ga je dne 14. 2. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Novem mestu, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru št.
3, v izmeri 105,68 m2, ki se nahaja v pritli-
čju stavbe v Novem mestu na naslovu Jere-
bova ul. 18, ki stoji na parc. št. 1220, k.o.
Novo mesto in na sorazmernem solastni-
škem deležu na skupnih prostorih, delih,
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objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta v katerem se nahaja, ki je
last dolžnika na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 13. 12. 1999, sklenjene s
prodajalko Zarjo, stanovanjsko podjetje,
d.d., Novo mesto, Prešernov trg 5, zastav-
na pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 720.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 3. 2000

Z 2000/00327 IZ-17222
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve opr. št. Z
2000/00327 z dne 12. 12. 2000, je na
trisobnem stanovanju št. 2, v izmeri
71,80 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega bloka v Šegovi ul. 12, Novo mesto in
stoji na parc. št. 1037/1, k.o. Šmihel pri
Novem mestu, ki je last zastaviteljice Ljubi-
ce Tiran, po prodajni pogodbi št.
362-389/91 z dne 9. 11. 1991, sklenjeni
z Občino Novo mesto kot prodajalcem, z
rubežem pridobljena zastavna pravica v ko-
rist upnice Dolenjske banke, d.d., Novo me-
sto, za znesek 5,000.000 SIT s pp, razvi-
dnimi iz citiranega sklepa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2000

Z 2000/00255 IZ-17267
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 1156/00 z dne 11. 7. 2000 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 2000/00255 z dne
27. 10. 2000, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi poslovni prostor v izmeri 111 m2,
prvega nadstropja stavbe, ki stoji na parc.
št. 1242, k.o. Novo mesto, z zunanjim
stopniščem na parc. št. 531/2, k.o. Novo
mesto, ter služnostmi navedenimi v kupo-
prodajni pogodbi, pridobljen na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene med Mer-
cator-Trgoavto, Trgovina, Servis, d.o.o., Ko-
per, JLA 25/a, kot prodajalcem in zastavite-
ljem Simič Borutom, Ljubljanska cesta 6,
Novo mesto, kot kupcem, dne 20. 7. 1990,
overjene pri notarki Nevenki Kovačič iz Ko-
pra, dne 29. 6. 2000, št. OV 2414/00.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000

Z 2000/44 IZ-17208
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, ki jo zastopa Irena Juvan in dolžnik
in zastavitelj Enver Bahtiri iz Ljubljane, Be-
blerjev trg 6, Ljubljana, zaradi ustanovitve
zastavne pravice na podlagi sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega
pri notarju Miru Košaku iz Ljubljane pod št.
SV 1557/2000 z dne 25. 9. 2000 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 2000/44 z dne
11. 12. 2000 objavlja rubežni zapisnik se-
stavljen na naroku pred Okrajnim sodiščem
v Postojni dne 11. 12. 2000.

V korist izvršljive terjatve upnice Nove
ljubljanske banke d.d., iz Ljubljane, Trg re-
publike 2, se zaznamuje rubež na nepre-

mičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, po-
slovnem prostoru št. 5, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovno stanovanjskega objek-
ta na naslovu Tržaška 34a v Postojni, stoje-
čega na parc. št. 897, k.o. Postojna, v sku-
pni izmeri 31,50 m2.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 11. 12. 2000

Z 00/129 IZ-17197
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. Z 00/129, dne 18. 10.
2000, je bila nepremičnina – stanovanje št.
12, v izmeri 79,50 m2, v I. nadstropju sta-
novanjske hiše v Begunjah 160, stoječe na
parc. št. 107/I, vl. št. 1134, k.o. Begunje,
ki obsega kuhinjo v izmeri 15,07 m2, sobo
v izmeri 18,04 m2, sobo v izmeri 14,92 m2,
sobo v izmeri 9,96 m2, WC v izmeri
3,26 m2, kopalnico v izmeri 3,98 m2, ho-
dnik v izmeri 6,67 m2, balkon oziroma tera-
so v izmeri 3,60 m2 in druge prostore v
izmeri 4,02 m2, ki je last zastavitelja Žnidar-
šič Vančija, Tržaška 115, Ljubljana, na pod-
lagi originalne kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 3. 10. 2000, ter overjene dne
4. 10. 2000 pri notarki Nadi Svetina z Je-
senic, med Darkom Svetina, Begunje na
Gorenjskem 160, kot prodajalcem in zasta-
viteljem kot kupcem, zarubljena v korist
upnika Koerntner Sparkasse Ag, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v znesku 182.000 ATS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 10. 2000

Z 00/133 IZ-17198
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. Z 00/133, dne 17. 11.
2000, je bila nepremičnina – trisobno sta-
novanje na Cankarjevi 25 v Radovljici, ki
obsega hodnik, dnevno sobo, balkon, kuhi-
njo, otroško sobo, spalnico, kopalnico ter
klet, v skupni izmeri 80,80 m2. Stanovanj-
ska stavba, v kateri se nahaja navedeno
stanovanje, stoji na parc. št. 316/2, k.o.
Radovljica. Stanovanju pripada tudi sora-
zmeren solastniški delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah, ter na fun-
kcionalnem zemljišču objekta, v katerem se
nahaja, ki je v lasti dolžnikov in zastaviteljev
Miroslava Odarja in Majde Odar, oba Can-
karjeva 25, Radovljica, po nedoločenih de-
ležih na podlagi originalne kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 28. 2. 1990, med
Občino Radovljica, skupno delovno sku-
pnostjo upravnih organov in sekretariata SO
in IS, nosilcem stanovanjske pravice na sta-
novanju na Cankarjevi 25 v Radovljici kot
prodajalcem in dolžnikoma in zastaviteljema
kot kupcema, zarubljena v korist upnika Ko-
erntner Sparkasse Ag, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v zne-
sku 5,600.000 ATS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 12. 2000

In 2000/00081 IZ-17271
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu,
opr. št. In 2000/00081 z dne 30. 10.
2000, se opravi v korist upnice Tanje Hrib-
šek, Tomšičeva 39, Slovenj Gradec, ki jo

zastopa pooblaščenka Mira Hribšek in v bre-
me dolžnika Darka Hribška, Tomšičeva 39,
Slovenj Gradec, rubež s popisom nepre-
mičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo,
in sicer dolžniku lastne 1/2 dvosobnega
stanovanja št. 13 v tretjem nadstropju sta-
novanjske hiše Tomšičeva 39, Slovenj Gra-
dec, v izmeri 68,54 m2, pridobljene na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
466-368/93 z dne 15. 10. 1993, sklenje-
ne med prodajalcem Občino Slovenj Gra-
dec in kupcema Darkom Hribškom in Miro
Hribšek, oba stanujoča Tomšičeva 39, Slo-
venj Gradec.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 12. 2000

Z 2000/00121 IZ-17115
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s

sklepom opr. št. Z 00/00121 z dne 27. 11.
2000, v izvršilni zadevi upnice Krekove ban-
ke, d.d., Maribor, do dolžnika Habjan,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah in zastavitelja Igor-
ja Habjana iz Šmarja pri Jelšah, zaradi zava-
rovanja upničine denarne terjatve z ustano-
vitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu zakona o
izvršbi in zavarovanju, opravilo rubež in po-
pis nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer poslovnega objekta Šmarje
pri Jelšah, Aškčev trg 1, vpisanega v vl. št.
76, k.o. Šmarje pri Jelšah, na parc. št. 28/1
in 28/2 v skupni izmeri 54,4 m2, katere
lastnik je dolžnik po kupni pogodbi, sklenje-
ni z Občino Šmarje pri Jelšah z dne 13. 1.
1997.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 11. 2000

Z 297/2000 IZ-3
Na podlagi sklepa opr. št. Z 297/2000

z dne 19. 12. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, sta bila poslovni pro-
stor v pritličju stanovanjsko poslovnega ob-
jekta v Zagorju ob Savi, Cesta zmage 37,
Zagorje ob Savi, v površini 62,50 m2 in po-
slovni prostor v poslovni stavbi Trg Franca
Kozarja 1 v Hrastniku, stoječi na parc. št.
422/3, vl. št. 312, k.o. Hrastnik mesto, v
skupni izmeri 94,91 m2, zarubljena v korist
upnice Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg
revolucije 25c, Trbovlje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve (kreditov) v višini
10,000.000 SIT s pp in terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 12. 2000

Z 2000/00169 IZ-17228
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi

zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
LB d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Kam-
hi, zoper dolžnika Kervina Romana, Velika
Ligojna 49, Vrhnika, zaradi ustanovitve za-
stavne pravice, dne 13. 11. 2000 sklenilo:

Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
po 250. členu ZIZ, notarja Mira Košaka z
dne 26. 10. 2000, opr. št. SV 1782/00, se
za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
LB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
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na, zoper dolžnika Romana Kervina, Velika
Ligojna 49, Vrhnika, na podlagi pogodbe o
kreditu št. 027-171174 z dne 18. 10. 2000
dovoli in odredi popis nepremičnine, zaradi
ustanovitve zastavne pravice na nepremični-
ni v lasti Romana Kervina, Velika Ligojna 49,
Vrhnika, ki ni vpisana v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča na Vrhniki. Zastavna pravica se
zabeleži na enosobnem stanovanju, ki se na-
haja v poslovno-stanovanjski zgradbi v Lo-
gatcu, na naslovu Tržaška c. 87 b, Logatec,
v skupni izmeri 49,42 m2, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih objek-
tih, delih in napravah ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču. Nepremičnina stoji na
zemljišču, ki je vpisan pod vl. št. 1304, k.o.
Gornji Logatec, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča na Vrhniki in se zaznamuje na origi-
nal prodajne pogodbe z dne 13. 10. 2000,
sklenjene med prodajalko Katjo Puntar, Tr-
žaška c. 87 b, Logatec, in dolžnikom, katera
se izroči upniku.

Dolžniku je prepovedano razpolagati s
popisano nepremičnino, ker sicer stori kaz-
nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika, ki se pre-
ganja na oškodovančev predlog.

Upnik pridobi s popisom zastavno pravi-
co na nepremičnino.

Sklep se objavi na oglasni deski sodišča
in v Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 11. 2000

Z 2000/00060 IZ-16591
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2000/00060 z dne 13. 10. 2000,
v izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Celje, do dolžnika Dolinšek-S, Servis in trgo-
vina, d.o.o., Šempeter 38a, Šempeter, se-
daj Vrtna ulica 9, Šempeter v Savinjski dolini,
zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve
v višini 15,000.000 SIT s pripadki, z ustano-
vitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spora-
zuma strank po 251. členu zakona o izvršbi
in zavarovanju, opravilo rubež in popis ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer enosobnega stanovanja št. 19, v
izmeri 41,97 m2, v večstnovanjski hiši-blo-
ku, na naslovu Kidričeva 2, Žalec, v V. nad-
stropju, parc. št. 494, k.o. Žalec, katere la-
stnik je dolžnik na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 12. 1998, overjene pri no-
tarju Srečku Gabrilu iz Žalca, dne 23. 12.
1998, opr. št. OV 6624/98.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 13. 10. 2000

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 1060/97 SR-17216
To sodišče je po sodnici Živki Frank, v

pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalni-
ce Triglav, d.d., Ljubljana, OE Celje, ki jo
zastopa odv. Vojko Zidanšek iz Slovenskih
Konjic, proti toženi stranki Alešu Sevšku, C.
na Ostrožno 83, Celje, zaradi plačila

692.233 SIT s pp, na podlagi drugega od-
stavka 84. člena 4. točke ZPP, dne 30. 11.
2000 sklenilo, da se za začasnega zasto-
pnika toženi stranki postavi odvetnica Alen-
ka Pečnik iz Celja.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2000

I Pl 286/98 SR-17249
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Šimunič Sanji, Šišenska 31, Ljublja-
na, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 652.954,30 SIT s pripadki, dne
19. 7. 2000 sklenilo:

Toženi stranki Šimunič Sanji, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl 286/98
postavi začasna zastopnica, odvetnica Per-
me Lučka, Frankopanska 18, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo v navedeni zade-
vi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2000

Oklici dedičem

D 145/2000 OD-17276
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po dne 15. 3. 1976
umrli Mariji Čermelj, roj. Sever, roj. 1. 2.
1907, gospodinji iz Vrtovina št. 109, držav-
ljanki Republike Slovenije.

Sodišče poziva zapustničinega sina Iva-
na Severja, rojenega 16. 10. 1938 v Gorici
(Italija), ki je neznanega bivališča, da se pri-
glasi naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica in objave na oglasni
deski tega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave po-
stavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 12. 2000

D 9/2000 OD-17277
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče

zapuščinski postopek po dne 28. 12. 1999
umrli Mariji Čuk, hčeri Antona, roj. Štanc,
roj. 9. 3. 1921, upokojenki, stanujoči Bev-
kova ul. 13, Ajdovščina, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Sodišče poziva dediča Vojka Čuka, roj.
14. 4. 1946, 11010-124 Street, Apartman
51, Edmonton, Alberta, Kanada, T5M OJ3,
sedaj neznanega bivališča, da se priglasi
naslovnemu sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica in objave na oglasni de-
ski tega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave po-
stavljenega skrbnika in podatkov, s katerimi
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 12. 2000

D 108/2000 OD-17255
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Truden Frančiški, roj. Koren,
roj. 9. 3. 1907, nazadnje stanujoči Podcer-
kev 38, ki je umrla dne 24. 4. 2000 v Ilirski
Bistrici.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 12. 12. 2000

D 122/94 OD-17183
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Hertarić Katarini, roj.
Hertarić, hči Nikole, upokojenki, roj.
21. 11. 1916, drž. RS, razvezani, nazadnje
stanujoči v Piranu, Ulica Svobode št. 101 in
umrli dne 24. 5. 1994.

Po doslej zbranih podatkih bi prišel med
drugim v poštev za dedovanje na podlagi
zakona po pok. Hertarić Katarini tudi zapu-
stničin sin Jalšovec Stanko, stanujoč v
Franciji, naslov pa sodišču ni znan. Zato
sodišče s tem oklicem poziva dediča, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodi-
šča, javi sodišču. Po preteku oklicnega ro-
ka bo razpisana zapuščinska obravnava in
bo zadeva zaključena v skladu z zakonom
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 11. 2000

Oklici pogrešanih

N 12/99 PO-17224
Pri  Okrajnem  sodišču  v  Lendavi  je

na  predlog  Ane  Huskič,  Renkovci  28,
9224  Turnišče,  v  teku  postopek  za
razglasitev  za  mrtvega  Pucko  Štefana,
roj. 16. 10. 1919, nazadnje stanujočega
Renkovci 28.

Pogrešanega zastopa skrbnik Štefan
Černi, roj. 19. 12. 1932, Renkovci 21.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skr-
bniku ali predlagateljici v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 11. 12. 2000

N 83/2000 PO-17257
Plazar Cenka iz Ljubljane, Selanova 58,

predlaga naj sodišče razglasi za mrtvega
njenega strica Selan Janeza, roj. 5. 10.
1926, nazadnje stan. v Ljubljani, Vodovo-
dna 261.

Selan Janez je pogrešan od leta 1978,
ko je odšel od doma neznano kam.

Sodišče poziva pogrešanca, naj se
oglasi. Poziva pa tudi vse druge, ki bi kar-
koli vedeli o pogrešancu, naj to sporočijo
sodišču.
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Kolikor v treh mesecih po objavi tega
oglasa sodišče ne bo prejelo nobenih spo-
ročil, bo pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

N 9/2000 PO-10260
Pogrešana Marija Weingettl, roj. Kavs,

se je rodila 26. 1. 1881 in živela v Soči do
starosti približno 20. let, ko se je poročila in
preselila v Gradec v Avstrijo, kasneje pa v
Brazilijo, kjer se je že pred 30. leti za njo
izgubila vsaka sled.

Pogrešanki je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Barbara Rutar, Soška
17, Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanki, ozi-
roma njeni smrti, naj to sporoči sodišču v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče pogrešanko razglasilo za mrtvo
po pravilih nepravdnega postopka.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 8. 2000

Ustanovitve

LJUBLJANA

Rg-2250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10856, dne 13. 12. 1999, pod št. vlož-
ka 1/32591/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vpis zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1454099
Firma: PARNAS, Zavod za kulturo in

turizem, Velike Lašče
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1315 Velike Lašče, Gornje

Retje 3
Ustanoviteljica: Starič Metka, Velike La-

šče, Gornje Retje 3, vstop 7. 10. 1999,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Starič Metka, Velike Lašče, Gor-
nje Retje 3, imenovana 7. 10. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov: 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-

nje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Spremembe

LJUBLJANA

Rg-2363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11156 z dne 6. 12. 1999 pri subjektu
vpisa CARTIEL - NAIL, podjetje za esteti-
ko, d.o.o., Ljubljana, sedež: Apihova 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5824036
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 27.

Rg-400163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05540 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INDUPLATI TEKSTIL, Industrija
platnenih izdelkov, d.o.o., Domžale – v
stečaju, sedež: Kamniška c. 24, Zg. Jar-
še, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/25365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, nadzorne-
ga sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5838878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

zelj Andrej, razrešen 11. 9. 1998, direktor
Režun Janez, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 2,
imenovan 12. 9. 1998.

Člani nadzornega sveta: Burja Matija,
Jarman Stanislav in Kotnik Janez, izstopili
3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1713 Priprava in predenje česanke iz
vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, se-
dlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-

katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo in podobnih obratov, penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

Sodni register
vpisi po ZGD
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nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajni-
ška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpiše se dejavnost s šifro K 74.12 Raču-
novodske, knjigovodske dejavnosti in dav-
čno svetovanje, razen revizijske dejavnosti.

MARIBOR

Rg-3455
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 1999/03654 z dne 20. 1.
2000, pri subjektu vpisa KEST, servis,
svetovanje, trgovina, zastopanje, izvoz,
uvoz, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/03770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5476887
Firma: KEST, storitve in trgovina,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska 44
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri

prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.

Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro dejavnosti K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 1910/98 Rg-400418
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba PANDORA WORLD WIDE TRA-

DE, trgovina, proizvodnja, finančne in
komercialne storitve, d.o.o., Vojkovo na-
brežje 38 (PCC Luka), 6000 Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4521/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine družbe z dne
14. 9. 1998.

Družbeniki Liubich Diego iz Italije, Via
Gobbi 307, Campalto Benetke, Terrazzan
Nicola iz Italije, Via Bruni 14, Trst, De Borto-
li Moreno iz Italije, Via San Cipriano št. 62,
Roncade, Treviso in Rossi Michele iz Italije,
Via Monte Civetta št. 9/a, Mestre, Benetke,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

KRANJ

Srg 3133/2000 Rg-17192
Družba PLANIKA TRADE, družba za pro-

izvodnjo obutve, trgovino in posredništvo,
d.o.o., s sedežem Savska Loka 21, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/5681/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pla-
nika Kranj, podjetje za trženje in proizvod-
njo obutve, d.d., Kranj, Savska Loka 21.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 2000

LJUBLJANA

Srg 14260/2000 Rg-36
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog odvetnika Gorše Braneta,
Cigaletova 7, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družba GAMA ADVERTI-
SING, podjetje za marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica pregnancev 13, objavlja sklep:

Družba GAMA ADVERTISING, podjetje
za marketing, d.o.o., Ljubljana, Ulica Preg-
nancev 13, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 11. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Urbanc Andraž, V Dovjež
18, Ljubljana, 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 v celoti na Urbanc Andraža, V Dovjež 28,
Ljubljana.

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 28. 12. 2000

Srg 14730/2000 Rg-38
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog REVAL - RENKO & VALEN-
ČIČ, d.n.o., za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe REVAL - RENKO & VALENČIČ, Pre-
delava sadja in trženje opreme, d.n.o., Ulica
solidarnosti 3, Litija, objavlja sklep:
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REVAL - RENKO & VALENČIČ, d.n.o.,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 11. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Renko Franci, Ulica so-
lidarnosti 3, Litija in Valenčič Rok, Moravče
91, Gabrovka, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese družbenikoma, vsake-
mu do polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2000

Srg 12914/2000 Rg-17170
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog ANTIKE ŠTOVIČEK & CO.,
d.n.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe ANTIKA ŠTOVIČEK & CO.,
d.n.o., Ljubljana, objavlja sklep:

ANTIKA ŠTOVIČEK & CO., trgovina in
storitve, d.n.o., Ljubljana, Cesta v Zeleni
log 19, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 9. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Štoviček Jendo, Ljub-
ljana, Cesta v Zeleni log 19 in Pervanje
Soča, Ljubljana, Cesta v Zeleni log 19, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

Srg 14521/2000 Rg-17272
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog PIRIH UPSTAN, d.o.o., Ljub-
ljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe PIRIH UPSTAN, d.o.o., Ljubljana,
objavlja sklep:

PIRIH UPSTAN, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Kogojeva 8, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 11. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Pirih Milan, Ljubljana, Ko-
gojeva 8, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 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 ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

Srg 15282/2000 Rg-17273
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog KAVŠEK & KAVŠEK, d.n.o.,
Škofljica, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe KAVŠEK & KAVŠEK, d.n.o., Škoflji-
ca, objavlja sklep:

KAVŠEK & KAVŠEK, podjetje za trgo-
vino in gradbeništvo, d.n.o., Albrehtova
ulica 82, Škofljica, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 8. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Kavšek Justina, Albre-
htova ulica 82, Škofljica in Kavšek Metod,
Albrehtova ulica 82, Škofljica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

Srg 14457/2000 Rg-17279
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog FRIGOTEHNIKA, Gostinske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška
27, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe
FRIGOTEHNIKA, Gostinske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, objavlja sklep:

FRIGOTEHNIKA, Gostinske storitve,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/22423/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 15. 11. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelj je Domnikar Igor, Kamnogo-
riška 27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 4,116.600 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prevzame
ustanovitelj.

Zoper sklep ustanovitelja 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 20. 12. 2000

NOVA GORICA

Srg 1638/2000 Rg-17253
Družba SEICOM, Podjetje za proizvod-

njo elektromedicinskih izdelkov, d.o.o.,
Breginj 16, Breginj, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-3393-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 30. 11. 2000.

Ustanovitelja družbe sta družbi Icom Asia
Pacific Limited, Hong Kong 606, Bank of
America Tower 12, Harcourt Road in Sein
Electronics Co. Ltd, 133-3 Pyungchon-Dong,
Dogan-Gu, Anyang City, Kyunggi-Do, Korea,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 12. 2000

NOVO MESTO

Srg 1146/2000 Rg-17174
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe STIN, storitve, trgovina,
inženiring, d.o.o., Novo mesto, Novo me-
sto, Nahtigalova 5, objavlja sklep:

Družba STIN, storitve, trgovina, inže-
niring, d.o.o., Novo mesto, Nahtigalova
5, vpisana na reg. vl. št. 1-3870/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 11. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Damjan Žulič, Novo mesto,
Nahtigalova 5, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na Damja-
na Žuliča, Novo mesto, Nahtigalova 5.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 11. 2000



Stran 248 / Št. 4 / 19. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Digi*key d.o.o., Celovška 150, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike z vsebino
Digi*key, silhueta ključa z napisom SERVIS,
Digi*key, SERVISIRANJE IN RAČUNALNIŠ-
KI INŽENIRING d.o.o., št. 3. gnq-44855

DRUŠTVO ŠTUDENTOV FAK. ZA STRO-
JNIŠTVO, Smetanova 17, Maribor, štampi-
ljko okrogle oblike, premera 30 mm z napi-
som DRUŠTVO ŠTUDENTOV FAKULTETE
ZA STROJNIŠTVO, v sredini pa je napis MA-
RIBOR. gng-44940

DRUŠTVO TABORNIKOV, PODGORSKI
ROD, Kuteževo 2/f, Ilirska Bistrica, štampi-
ljko kvadratne oblike na kateri je upodobljen
Triglav v obliki treh smrek, šotor in taborni
ogenj in napis DRUŠTVO TABORNIKOV,
PODGORSKI ROD, KUTEŽEVO.
gnb-45374

MURA, European Fashion Design, Proiz-
vodnja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese
2, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
napisom MURA, European Fashion Design,
Proizvodnja oblačil, d.d., s številko 32 v de-
snem spodnjem kotu. Ob-42494

STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska
cesta 31, Ljubljana, štampiljko z napisom Za
to nepremičnino je odobreno posojilo Stano-
vanjskega sklada RS, javnega sklada in ob-
remenitev ter odtujitev brez soglasja posoji-
lodajalca ni mogoča. Podpis, 09. gnf-45395

Priglasitveni list

Andreašič Sonja, Regentova 14, Piran -
Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-1371/96, izdan dne 1. 2. 1996.
gnp-44885

Belošević Rafko, Jelovškova ulica 18, Ka-
mnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
041000/0681/00-25/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-45320

Berce Zofija, Rožna pot 13, Koper - Ca-
podistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-2014/96, izdan dne 1. 3. 1996.
gnn-45108

Bertok Narciso, Danjelova ul. št. 9, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0646/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gne-44867

Bolak Gabrijela, Belski vrh 64, Zavrč, obrtno
dovoljenje, št. 046385/1727/00-52/1995 -
reprezentativno obrtno dovoljenje. gnn-44837

Dolinar Miloša s.p., Boletova ulica 31,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0210/96 - posredništvo na terenu, mat.
št. 5683646, izdan dne 16. 10. 1996.
gnu-45430

Dretner Anton, Recenjak 20, Lovrenc na
Pohorju, priglasitveni list, opravilna št.
068-0070/94, izdan dne 23. 3. 1994.
gnl-45110

Hodak Marjan, Boh. Češnjica 95/a, Sre-
dnja vas v Bohinju, priglasitveni list, opravilna
št. 44-2258/00, izdan dne 14. 1. 2000.
gnc-44869

Jerin Josipa, Mestne njive 2, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2368-99. gnx-45023

Jerkič Jure s.p., Zgornja Kungota 14/n,
Zgornja Kungota, obrtno dovoljenje, št.
043630/0391/00-75/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnn-45083

Kepnik Sonja, Šentiljska cesta 38, Cer-
šak, priglasitveni list, opravilna št.
065-0347/95, izdan dne 13. 11. 1996.
gne-45317

Koželj Lado, Repnje 54, Vodice, priglasi-
tveni list, opravilna št. 27-0861/94, izdan
dne 30. 5. 1994. gno-45082

Lamovšek Martin, Zg. Bitnje 270, Žabni-
ca, obrtno dovoljenje, št.
026782/1325/00-28/1995 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3. 1995.
gnt-45102

Novak Marko, Lackova 83, Maribor, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
064-5756/98, izdana dne 15. 9. 1998.
gnm-45109

Pak Ferdinand, Mladinska ulica 3, Roga-
ška Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-599/9403. gnt-45377

Petrovič Neda, Mereče 1, Ilirska Bistrica,
priglasitveni list, opravilna št. 012-163/94.
gne-45142

Pirc Mirica, Bilečanska 4, Ljubljana, obrt-
no dovoljenje, št.
028879/0915/00-35/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnt-45052

Potisek Janez, Stanežiče 32/b, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
27-1420/94, izdan dne 15. 12. 1994.
gnk-45361

Sedmak Ivana, Belokriška 36, Portorož -
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0950/95, izdan dne 1. 6. 1995.
gnf-45316

Tramte Cvetko, Breška vas 3, Šentjernej,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0245-94.
gnh-44889

Vidič Maksimiljan, Ul. Matije Doljaka 12,
Solkan, priglasitveni list, opravilna št.
37-780/94, izdan dne 1. 5. 1994.
gno-44882

Vidmar Matjaž, Ižanska cesta 176, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-2840/99, izdan dne 1. 2. 1999.
gnv-45150

Vovko Janez s.p., Brezje 1, Brusnice,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0995-94,
izdan dne 20. 8. 1994. gny-45097

Potne listine

Agatić Ljubomir, Preska 20, Tržič, potni
list, št. AA 726993, izdala UE Tržič.
gno-45007

Arko Peter, Auf der Bredde 43, 46244
Bottrop, potni list, št. BA 618816.
gnc-45044

Babić Amelij, Tomšičeva ulica 8, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
118940, izdala UE Izola. gnl-45185

Bandjen Marica, Pševska cesta 54, Kra-
nj, potni list, št. CA 015942, izdala UE Kranj.
gng-45340

Bašelj Valentin, Suška cesta 11, Škofja
Loka, potni list, št. BA 144241, izdala UE
Škofja Loka. gnw-45174

Bergant Jože, Kosančeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 887779, izdala UE Ljublja-
na. gnr-45404

Bernik Breda, Hafnerjevo naselje 72,
Škofja Loka, potni list, št. CA 36859, izdala
UE Škofja Loka. gnn-45308

Bohinc Gregor, Blejska Dobrava 66, Ble-
jska Dobrava, potni list, št. BA 565463, izda-
la UE Jesenice. gnx-45073

Bojić Sveto, Čanžekova 48, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 129188, izdala UE Ljubljana.
gnz-45296

Bojić Vinka, Čanžekova 48, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 602876, izdala UE Ljubljana.
gnb-45295

Bolta Matjaž, Šmartinska cesta 220/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 479092, izdala
UE Ljubljana. gnq-45055

Bosnić Čama, Voduškova 48, Ljubljana,
potni list, št. BA 883175, izdala UE Ljublja-
na. gnj-45037

Bradeško Uroš, Pod hribom 58/f, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 663972, izdala UE
Ljubljana. gnn-45333

Bučić Jozo, Pod vinogradi 1, Straža, pot-
ni list, št. BA 965243, izdala UE Novo me-
sto. gnz-45071

Calcina Gianfranco, Sečovlje 138, Sečo-
vlje - Sicciole, maloobmejno prepustnico, št.
AI 124685, izdala UE Piran. gnw-45199

Čelik Jernej, Polje 3/d, Bohinjska Bistri-
ca, potni list, št. BA 609476, izdala UE Kra-
nj. gnq-45355

Černe Uroš, Hradeckega 82, Ljubljana,
potni list, št. BA 845404, izdala UE Ljublja-
na. gnp-44831

Čok Bojan, Jakčeva ulica 33, Ljubljana,
potni list, št. BA 287602, izdala UE Ljublja-
na. gnd-45147

Didović Dagobert, Tesarska ulica 3/a,
Kočevje, potni list, št. CA 4629, izdala UE
Kočevje. gnd-45268

Dolenc Tomaž, Stara cesta 39, Logatec,
potni list, št. BA 75916, izdala UE Logatec.
gne-45292

Dornik Damjan, Medijske toplice 11, Izla-
ke, potni list, št. BA 255883, izdala UE Za-
gorje ob Savi. gnl-44910

Dovšak May, Kolodvorska 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 770005, izdala UE Ljublja-
na. gnt-45402

Fićurin Silva, Hrpelje, Slavniška cesta 3,
Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
121585, izdala UE Sežana. gng-45140

Florjančič Miha, Cesta talcev 25, Škofja
Loka, potni list, št. BA 631676, izdala UE
Škofja Loka. gnc-45394

Fojkar Valentina, Bratov Učakar 120, Lju-
bljana, potni list, št. BA 190030, izdala UE
Ljubljana. gnq-45330

Gašperšič Jožica, Litijska cesta 317/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 658822, izdala
UE Ljubljana. gns-45428

Gašperšič Marolt Petra, Litijska cesta
317/a, Ljubljana, potni list, št. BA 658821,
izdala UE Ljubljana. gnt-45427

Gomišček Marija Adela, Trg Marka Plen-
čiča 20, Solkan, maloobmejno prepustnico,
št. AI 91560, izdala UE Nova Gorica.
gnb-45170

Goršek Polona, Šmartno ob Paki 117,
Šmartno ob Paki, potni list, št. BA 442034,
izdala UE Velenje. gnm-45234

Grah Boris, Borova vas 3, Maribor, potni
list, št. BA 209295, izdala UE Maribor.
gng-45390

Grzetič Stanislava, Cesta m. Tita 4/a, Je-
senice, potni list, št. AA 574585, izdala UE
Jesenice. gne-44942

Guzelj Matej, Novo Polje, Cesta XIV/5,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 981322,
izdala UE Ljubljana. gnh-44914
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Hegler Marko, Ulica miru 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 558472, izdala UE Ljublja-
na. gnt-44852

Hlupič  Maja,  Vičava  136,  Ptuj,  potni
list, št. BA 309269, izdala UE Ptuj.
gnz-45346

Honzak Lidija, Beljaška 20, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 764529, izdala UE Ljubljana.
gnb-45445

Hriberšek Robert, Renški trg 19, Renče,
potni list, št. BA 488142, izdala UE Nova
Gorica. gnk-44936

Ilijaš Albina, Račice 32, Ilirska Bistrica,
potni list, št. AA 419311, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnb-45270

Ingolič Matjaž, Smoletova ulica 10, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 664123, izdala UE
Ljubljana. gnh-45089

Jamnik Danilo, Francetova 4/a, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 848311, izdala UE
Slovenj Gradec. gnx-45173

Jurman Barbara, Ljubljanska ulica 15, Izo-
la - Isola, potni list, št. BA 914235, izdala UE
Izola. gnm-44934

Kadunc Nataša, Poklukarjeva 53/a, Lju-
bljana, potni list, št. BA 735816, izdala UE
Ljubljana. gnp-45206

Kaiser Niko, Cigonca 48, Slovenska Bist-
rica, potni list, št. BA 286300, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnx-45148

Kapelj Barbara, Črna vas 179, Ljubljana,
potni list, št. BA 737677, izdala UE Ljublja-
na. gnl-45410

Kelemen Simona, Križevci 43, Križevci,
potni list, št. BA 746120, izdala UE Murska
Sobota. gnn-45233

Kerekeš Bojan, Gorkičeva ulica 18, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 248200, izdala UE
Ljubljana. gng-45365

Konečnik Blaž, Bolkova 3/a, Domžale,
potni list, št. BA 903090, izdala UE Domža-
le. gne-45092

Koren Erna, Metelkova 25, Maribor, pot-
ni list, št. AA 810614, izdala UE Maribor.
gnx-45248

Kovačič Erika, Ledine 139, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 69043, iz-
dala UE Nova Gorica. gnz-45171

Kovačič Mirko, Ul. Ivana Regenta 9, Izola
- Isola, potni list, št. BA 575598, izdala UE
Izola. gnn-45183

Kozamernik Marija, Vaše 21/A, Medvo-
de, potni list, št. AA 590182, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-45418

Križmančić David, Videm 55/a, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list, št. BA 884715,
izdala UE Ljubljana. gnj-45437

Križmančić Josip, Videm 55/a, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list, št. AA 594697,
izdala UE Ljubljana. gnp-45435

Križmančić Marjetka, Videm 55/a, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list, št. AA 596161,
izdala UE Ljubljana. gno-45436

Krmelj Simon, Gabrk 18, Škofja Loka,
potni list, št. AA 149677, izdala UE Škofja
Loka. gnn-45008

Kunaver Anton, Saveljska 55, Ljubljana,
potni list, št. AA 314429, izdala UE Ljublja-
na. gni-45388

Lampe Jožefa, Podturn pri Dol. Toplicah
86, Dolenjske Toplice, potni list, št. BA
356197, izdala UE Novo mesto.
gnp-45381

Lapajne Venčeslav, Vrtna ulica 5, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 188234, izda-
la UE Lenart. gnc-44919

Ledinek Stanislav, Praprotnikova 2, Mari-
bor, potni list, št. BA 496754, izdala UE
Maribor. gnh-45139

Lekše Dejan, Puhova ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 883016, izdala UE Ljublja-
na. gnx-45423

Lovrin Miran, Drenovec 9, Vinica, potni
list, št. BA 964793, izdala UE Črnomelj.
gns-44928

Lozej Borut, Ulica Klementa Juga 10, So-
lkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
34306, izdala UE Nova Gorica. gnp-44931

Macur Jelena, Kvedrova 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 316616, izdala UE Ljublja-
na. gnf-44891

Macur Vladimir, Kvedrova 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 332409, izdala UE Ljublja-
na. gne-44892

Malalan Nikolaja, Lucija, Kosmačeva 4,
Portorož - Portorose, potni list, št. AA
200346, izdala UE Piran. gno-45182

Marinček Matejka, Ulica Simona Jenka
9, Domžale, potni list, št. BA 621040, izdala
UE Domžale. gno-45086

Marinič Bogdan, Biljana 4, Dobrovo v Br-
dih, maloobmejno prepustnico, št. AI 86513,
izdala UE Nova Gorica. gny-45172

Markovič Ljubica, Jezdarska 8, Maribor,
potni list, št. BA 369539, izdala UE Maribor.
gns-45003

Masnik Janko, Viška cesta 67, Ljubljana,
potni list, št. AA 829676, izdala UE Ljublja-
na. gne-44992

Matavš Tonček, Šmartno pri Slov. Grad-
cu 27, Šmartno pri Slov.Gradcu, potni list,
št. BA 606071, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-44935

Mati Nives, Lucija, Obala 119, Portorož -
Portorose, potni list, št. BA 764162, izdala
UE Piran. gnq-45180

Mati Nives, Lucija, Obala 119, Portorož -
Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
14582, izdala UE Piran. gns-45178

Mati Prodan Maša, Lucija, Obala 119,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
575133, izdala UE Piran. gnv-45179

Mavrič Boris, Ratež 44, Brusnice, potni
list, št. AA 554498, izdala UE Novo mesto.
gnl-45385

Mešić Mirza, Chengdujska 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 738172, izdala UE Ljublja-
na. gnz-45396

Mignozzi Ivan, Pristava, Ulica S. Mašere
15, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 63655, izdala UE Nova Gorica.
gni-45188

Mlinar Irena, Zvirče 83, Tržič, potni list,
št. BA 223079, izdala UE Tržič. gnc-45244

Mohorič Igor, Rabelčja vas 18, Ptuj, potni
list, št. BA 782795, izdala UE Ptuj. gnu-45351

Mozetič Harij, Podkraj 16, Renče, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 97693, izdala
UE Nova Gorica. gnd-45068

Mrevlje Jožefa, Zalošče 55, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42862, iz-
dala UE Nova Gorica. gnm-45059

Nanut David, Vrtojba, Cesta na Čuklje 9,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 117312, izdala UE Nova Gorica.
gnc-45069

Novak Gregor, Cesta Andreja Bitenca 50,
Ljubljana, potni list, št. AA 594922, izdala
UE Ljubljana. gnq-45080

Novak Nataša, Ponikve 42, Videm-Dob-
repolje, potni list, št. BA 850729, izdala UE
Grosuplje. gnt-44977

Opalk Simona, Novi dom 32/b, Trbovlje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
70/1996. gnf-45391

Ornik Iuna, Njegoševa 6/g, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 293863, izdala UE Ljubljana.
gno-44907

Panić Boško, Prvomajska 33, Maribor,
potni list, št. AA 810904, izdala UE Maribor.
gnl-45135

Pašalić Leon, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 973166, izdala UE Ljublja-
na. gnv-45300

Pegan Ema, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, potni list, št. AA 508494, izdala UE
Izola. gnz-44921

Penica Boštjan, Gradac 8, Gradac, potni
list, št. BA 959074, izdala UE Metlika.
gne-44917

Petelinšek Gregor, Petrovičeva ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 814392, izdala
UE Ljubljana. gnf-45366

Pezdirc Anton, Grm pri Podzemlju, Metli-
ka, potni list, št. AA 697020, izdala UE Metli-
ka. gno-45382

Pintarič Tatjana, Kemperšče 3, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. BA 593195, izda-
la UE Nova Gorica. gnc-45269

Pintarić Marjana, Tomišelj 40/a, Ig, potni
list, št. BA 547321, izdala UE Ljubljana.
gnj-45262

Pivec Marija, Prušnikova 46, Maribor, po-
tni list, št. AA 571532, izdala UE Maribor.
gnp-45131

Plevanč Darko, Golo brdo 119, Medvo-
de, potni list, št. BA 498740, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-45251

Pogačnik Franc, Zgornja Besnica 112,
Zgornja Besnica, potni list, št. BA 505354,
izdala UE Kranj. gnv-45125

Poljanšek Marko, Podgorska cesta 12,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. AA 113121,
izdala UE Ljubljana. gnw-45149

Poljanšek Polonca, Zikova ulica 1, Kam-
nik, potni list, št. BA 847934, izdala UE Ka-
mnikl. gnw-44949

Potočnik Zlatka, Prežihova 11, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 548334, izda-
la UE Lenart. m-15

Preishof Marica, Brušvik 81, Rače, potni
list, št. BA 436803, izdala UE Maribor.
gnl-45160

Premelč Jure, Šalek 89, Velenje, potni
list, št. BA 855507, izdala UE Velenje.
gne-45342

Prudič Bogdan, Šmarješke Toplice 194,
Šmarješke Toplice, potni list, št. AA 896721,
izdala UE Novo mesto. gnb-45070

Rabzelj Sabina, Krmelj 107, Krmelj, potni
list, št. BA 768621, izdala UE Sevnica.
gnt-44902

Rajh Rebecca, Ulica Marije Mlinar 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 738238, izdala
UE Ljubljana. gnn-45408

Rajhard Manuela, Cankarjeva ulica 48,
Radovljica, potni list, št. AA 630599, izdala
UE Radovljica. gnu-45276

Rampe Gabrijel, Tovarniška cesta 2, Kid-
ričevo, potni list, št. BA 946676, izdala UE
Ptuj. gnd-44993

Rebov Ana, Slovenska cesta 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 738035, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-44985

Rener Ines, Obrtna ulica 6, Izola - Isola,
potni list, št. BA 401497, izdala UE Koper.
gnn-44933

Rituper Leon, Slovenska 29, Murska So-
bota, potni list, št. AA 636651, izdala UE
Murska Sobota. gnf-44916

Robin Janja, Šentjanž pri Dravogradu
107, Šentjanž pri Dravogradu, potni list, št.
BA 282040, izdala UE Dravograd.
gns-45278

Rojc Bojan, Bilgerjeva ulica 1, Žalec, po-
tni list, št. AA 078478, izdala UE Žalec.
gnz-45350
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Rous Hlastan Lilijana, Ul. Angelce Ocep-
kove 17, Ljubljana, potni list, št. BA 509065,
izdala UE Ljubljana. gnm-45384

Sancin Mirjana, Morova ulica 1, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29459, izdala UE Izola. gnx-45198

Skodlar Franc, Britof 82, Kranj, potni list,
št. AA 728121, izdala UE Kranj. gnb-45370

Smoljanović Stanislav, Čolnarska pot 26,
Brežice, potni list, št. AA 256155, izdala UE
Brežice. gnk-45386

Sodec Tomaž, Ul. Marka Šlajmerja 36,
Ljubljana, potni list, št. BA 884151, izdala
UE Ljubljana. gnc-45369

Stanković Saša, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 587809, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-45301

Svetec Štefka, Šalovci 197, Šalovci, pot-
ni list, št. BA 803128, izdala UE Murska
Sobota. gnv-45375

Šenk Marko, Hotemaže 50, Preddvor,
potni list, št. BA 280189, izdala UE Kranj.
gnr-45354

Škulj Silvo, Iršičeva 7, Slovenj Gradec,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
1/2001. gni-44838

Triglav Gabrijela, Podkraj pri Velenju
10/c, Velenje, potni list, št. BA 614525,
izdala UE Velenje. gnm-45009

Trtnik Anuška, Pijava Gorica 57, Škoflji-
ca, potni list, št. AA 449640, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-45060

Vidrih Klementina, Blanca 29, Blanca, po-
tni list, št. BA 415663, izdala UE Sevnica.
gnl-45339

Vidrih Peter, Budanje 2/d, Vipava, potni
list, št. AA 721776, izdala UE Ajdovščina.
gne-45267

Voršič Romana, Polanska c. 151, Hoče,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
68/94. gnr-45279

Zalar Mirjam, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 225522, izdala UE Ljublja-
na. gnb-44895

Žiberna Vera, Križ 136, Sežana, potni
list, št. BA 382503, izdala UE Sežana.
gnm-45184

Osebne izkaznice

Bečirović Sani, Ozka ulica 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 311650.
gnk-45286

Berlovčnik Sašo, Gorkega 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 393137. gnu-45376

Blokar Jaka, Privoz 6/a, Ljubljana, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 91/2000. gnq-44830

Boc Jana, Grajzerjeva 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 395303. gnp-45031

Brus Tomi, Kidričevo naselje 5, Radenci,
osebno izkaznico, št. 271488. gnb-44920

Cerkvenič Alenka, Zg. Škofije 112, Ško-
fije, osebno izkaznico, št. 141888.
gny-44926

Crljenica Andrejka, Martina Krpana 1, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 330087.
gnd-45197

Čipak Marko, Mencingerjeva 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 278072.
gng-45265

Erčulj Mateja, Cankarjeva 12, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 276640. gnc-45294

Fišer Angela, Tomšičeva 7, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 261778.
gny-44922

Flajšoker Irena, V Kolnik 19, Notranje Go-
rice, osebno izkaznico, št. 57749.
gng-45440

Fortuna Melita, Zdešarjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 525153. gny-45422

Galičič Jure, Trilerjeva ulica 4, Medvode,
osebno izkaznico, št. 235394. gno-44982

Galić Đevad, Andreaševa 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140964. gni-45163

Garibović Zahida, Kovorska cesta 57, Tr-
žič, osebno izkaznico, št. 25336.
gnq-44930

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Celje,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 1/2001. gnn-45133

Gobec Karl, Nova Cerkev 54/a, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 637992.
gnr-44904

Habič Vera, Dunajska 31, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 332016. gng-44990

Harjač Anja, Ul. koroškega bataljona 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 124222.
gnj-45412

Horvat Vesna, Vojkova 10, Sežana, ose-
bno izkaznico, št. 181886. gny-45072

Hrovat Aleksandra, Begunje 96, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
348543. gnk-44986

Hudoklin Mateja, Slakova ul. 11, Treb-
nje, osebno izkaznico, št. 505204.
gnx-45298

Husaj Judita, Novi trg 43, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 125573. gnm-45434

Ječerič Andrejka, Paradiž 45, Cirkulane,
osebno izkaznico, št. 48173. gnk-45165

Jereb Črt, Peščena pot 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 344595. gne-45417

Jezeršek Marija, Celovška 179, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 339358.
gnn-45358

Ježovnik Tatjana, Ilirska 15, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 476081. gnx-45348

Jovčić Ana, Zaloška 20, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 274835. gnn-45337

Jurkovič Ana Jožefa, Ulica borcev za se-
verno mejo 74, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 128078. gnp-45081

Kegljevič Matjaž, Ostrog 26, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 201719. gnf-44941

Klun Frančiška, Adamičeva 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 6159. gni-45413

Knafeljc Nataša, Trubarjeva 61, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št. 116/2000. gnm-44959

Knez Katica, Zabretova 9/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 214869. gnw-45424

Kolenc Jana, Vena Pilona 4, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 63529.
gnw-44924

Korbar Jure, Gosposvetska cesta 19/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 453591.
gnj-45241

Kordaš Silva, Staničeva 3, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 145639. gnd-45293

Kosi Mateja, Ulica aktivistov 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 146952. gnz-45146

Koščak Karolina, Tržaška 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83821. gnp-44856

Kožar Vida, Kamniška ulica 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 60161. gnb-45074

Kravos Klavdija, Cesta 95, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 574175. gnz-45271

Kravos Marko, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 150915.
gnq-45255

Kukec Katarina, Šentiljska 112, Maribor,
osebno izkaznico, št. 76958. gnx-44948

Kurinčič Ivan, Libušnje 4, Kobarid, oseb-
no izkaznico, št. 376575. gnm-45284

Lahovnik Anton, Gubčeva 2/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 580278. gno-44932

Lapajne Vanessa, Pod Taborom 9, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 1389. gnu-45126

Leskovec Frančiška, Maroltova 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 134403.
gnd-45143

Lipar Jože, Pristava pri Leskovcu 18, Le-
skovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
527595. gnw-45274

Lisjak Karmen, Bizoviška 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 136935. gno-45407

Lisjak Neva, Streliška 36, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 430939. gne-45392

Lončarič Branko, Regentova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 245061.
gnf-45291

Martinčič Mirjana, Cesta na Markovec 67,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
134235. gnu-45205

Maurič Igor, Ljubljanska 19/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 194039. gnb-44995

Menhard Ivan, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 70877.
gnt-44927

Mešić Mirza, Chengdujska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 420155. gny-45397

Mihelčič Robert, Zaloška cesta 232/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 175093.
gnd-45447

Nagelj Jožef, Petelinjek 16, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 79832. gnv-44925

Osmanagić Alan, Arkova 14, Idrija, oseb-
no izkaznico, št. 563830. gni-45138

Pečovnik Andrej, Brode 10/a, Vransko,
osebno izkaznico, št. 188266. gny-44997

Pettauer Janez, Mlakarjeva 17, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 57920. gnr-45379

Pintarič Robert, Malgajeva ulica 18, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 159328.
gnq-45130

Pinter Viktorija, Lipa pri Frankolovem 22,
Frankolovo, osebno izkaznico, št. 556315.
gnc-45344

Pirc Mojca, Zaloška 65/b, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 210348. gnb-45045

Pivec Alojz, Dravska ul. 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 217012. gnz-44996

Pivec Marija, Prušnikova 46, Maribor,
osebno izkaznico, št. 425448. gno-45132

Rajšter Jožefa, Gradišče pri Vojniku 7,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 104008.
gnl-45285

Rojs Tanja, Cesta 14. divizije 101, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 373762.
gnt-45352

Rozman Maja, Kanižarica 46, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 300301. gnw-45349

Rožac Peter, Rakitovec 21, Črni Kal, ose-
bno izkaznico, št. 202672. gnf-45266

Rus Jasmina, Trata 7/16, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 224961. gnd-44893

Rus Vojka, Metoda Mikuža 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 430486. gng-44890

Skubic Anja, Rožna dolina, Cesta XIX/15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230347.
gnt-45306

Skubic Rok, Adamičeva 1/a, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 181260. gnu-45401

Sokolova Slavica, Hruševska 78, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 223057.
gnp-45281

Sovič Maja, Ostrožno pri Ločah 42/a,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
364038. gnf-45191

Stražišar Franc, Oražnova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 301821. gnu-45051

Stupar Živko, Pretnarjeva ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 530369. gng-45065
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Šilec Marija, Petrovičeva 15/c, Maribor,
osebno izkaznico, št. 529350. gnp-45256

Škoflek Marija, Zeče 39, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico, št. 44948.
gnr-45004

Štader Ivan, Rozmanova 17, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 129676. gnx-44923

Štibernik Renata, Luče 39, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 212113. gnh-45364

Štrukelj Marija, Podutiška 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 453185. gno-45157

Šubić Robert, Trimlini 63, Lendava - Lend-
va, osebno izkaznico, št. 270080. gnz-45196

Švegl Matej, Rašiška ulica 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 478612. gno-45432

Švetak Gregor, Svarunova 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 244028. gnj-45137

Taljan Nataša, Ulica bratov Zakrajšek 5,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 56920.
gnq-45405

Thaler Ivan, Zg. Duplek 90/h, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 66547.
gnm-44909

Turk Karmen, Baudkova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 181861. gnb-45420

Velišček Vesna, Plave, Ulica Ivana Grad-
nika 5/a, Anhovo, osebno izkaznico, št.
475457. gne-45067

Vogrin Pogačar Gertrude, Bohinjska Bela
48/a, Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
232147. gnq-45380

Volk Petra, Cesta na jezero 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 255710. gno-45057

Vovk Karolina, Vodnikova 97, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 109768. gnn-45283

Vulić Novica, Cesta talcev 8/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 130582. gnf-45341

Wernig Peter, Lužiško srbska ulica 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 268479.
gnu-45151

Zupančič Danila, Jakčeva 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 356286. gns-45303

Žvab Uroš, Drenov grič 102, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 563997. gnk-45415

Vozniška dovoljenja

Avbelj Igor, Cimermanova ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 209822, reg. št. 17788, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-45048

Ažman Marija, Britof 378, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 640051, reg. št.
27173, izdala UE Kranj. gnd-45318

Bah Grozdana, Cesta 1. maja 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483548, reg. št. 194757, izdala UE Ljublja-
na. gnx-45098

Bašelj Valentin, Suška cesta 11, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6777, izdala UE Škofja Loka. gnv-45175

Bedene Barbara, Čepelnikova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1026149, reg. št. 205975, izdala UE Lju-
bljana. gnr-45154

Bernik Breda, Hafnerjevo naselje 72,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13856, izdala UE Škofja Loka.
gno-45307

Bernik Jožef, Godešič 144, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6452, iz-
dala UE Škofja Loka. gny-45272

Bizjak Marjeta, Zofke Kvedrove 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165984, reg. št. 218075, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-44999

Blokar Jaka, Privoz 6/a, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 94/2000. gnr-44829

Bolta Matjaž, Šmartinska cesta 220/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 516290, reg. št. 125021, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-45054

Breg Simon, Selnica ob Muri 155/a, Ce-
ršak, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
9358, izdala UE Pesnica. m-20

Brekan Robert, Novi dom 59, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A-125 GH, št.
7264. gnw-44849

Brišar Andreja, Gunceljska cesta 13, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369746, reg. št. 219693, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-45429

Brvar Nataša, Kešetovo 13, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12062, iz-
dala UE Trbovlje. gnl-45260

Bukovec Jelka, Zalog pri Škofljici 5, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885329, reg. št. 101842, izdala UE Ljublja-
na. gnh-45389

Cankar Mihaela, Vodnikova cesta 99, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731589, reg. št. 55660, izdala UE Ljublja-
na. gnl-45035

Časar Črtomir, Puconci 199, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 31768. gnl-44860

Čupič Svetlana, Gregorčičeva 47, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8422, izdala UE Izola. gnr-44879

Debelak Boris, Pečinska ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320909, reg. št. 144504, izdala UE Ljublja-
na. gnq-45155

Debeljak Katja, Grobeljca 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327952, reg. št. 227674, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-44844

Dereani Borut, Orožnova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912790,
reg. št. 84761, izdala UE Maribor. m-1

Djuzelić Sulejman, Frankovo naselje
66/a, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCFG, št. 23973, izdala UE Škofja Loka.
gnm-44834

Dostal Igor, Andričeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928772, reg. št. 74171, izdala UE Ljublja-
na. gny-45347

Dragič Darja, Ogljarska ulica 7, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11796,
izdala UE Slovenske Konjice. gnt-45177

Drame Martina, Gorica pri Slivnici 101,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11311, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnt-45002

Drnovšček Gorazd, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
253825. gng-44840

Ducman Branko, Ločica 79, Polzela, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
453053, izdala UE Žalec. gnk-44911

Ferenčak Vincenc, Ribiška ulica 3, Odra-
nci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 8378, izdala UE Lendava. gnh-45343

Fister Jurij, Dol. Laknice 22, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1062240,
reg. št. 10491, izdala UE Trebnje.
gnt-45302

Flajšoker Irena, V Kolnik 19, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484691, reg. št. 178707, izdala UE Ljublja-
na. gnh-45439

Gabrič Dejan, Tavčarjeva ulica 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22664, izdala UE Novo mesto. gnj-45216

Gala Ana, Gradnikove brigade 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnh-45214

Galičič Jure, Trilerjeva ulica 4, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365379, reg. št. 232773, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-44981

Gogala Švarc Barbara, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1103631, reg. št. 155819, izdala UE Lju-
bljana. gnh-44864

Goljevšček Irena, Reška ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413888, reg. št. 178404, izdala UE Ljublja-
na. gns-45353

Golob Tadej, Ulica bratov Babnik 22, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011674, reg. št. 189203, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-44900

Gradišek Roman, Županje njive 30/b,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3704, izdala UE Kamnik. gnp-44881

Gradišnik Denis, Morje 103, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 100197,
izdala UE Maribor. m-5

Gradnik Timotej, Trubarjeva cesta 27, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134581, reg. št. 214606, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-44975

Gril Marjan, Trg svobode 30, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17980. gnc-45219

Gruden Mitja, Pavlovci 29, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 10053, izdala
UE Ormož. gnd-44843

Grzetič Mojca, Dane pri Sežani 20/d,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15193, izdala UE Sežana. gnz-44896

Grzetič Stanislava, Cesta m. Tita 4/a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
961083, izdala UE Jesenice. gnd-44943

Habula Verica, Pot na Fužine 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322320, reg. št. 124265, izdala UE Ljublja-
na. gni-44988

Hafizović Hasina, Gunceljska cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1364642, reg. št. 209506, izdala UE Lju-
bljana. gnx-44973

Hafner Vikica, Gorjuša 32, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 162732, reg.
št. 15384, izdala UE Domžale. gnv-45425

Hercog Marjana, Tevče 8/c, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1060683,
izdala UE Laško. gnf-45141

Hertiš Sonja, Trnovec 4, Slovenska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18396. gnr-45129

Homšak Tina, Jeronim 47, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 21805,
izdala UE Žalec. gnm-44859

Hren Andreja, Vregova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262347, reg. št. 21069, izdala UE Ljublja-
na. gnj-45362

Hrovat Aleksandra, Begunje 96, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 901030, reg. št. 18828, izdala
UE Radovljica. gnj-44987

Hudoklin Mateja, Slakova ul. 11, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001360764, reg. št. 31484, izdala UE Novo
mesto. gnw-45299

Husaj Judita, Novi trg 43, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1355485,
izdala UE Kamnik. gnn-45433

Ilić Aleksander, Frankovo naselje 159,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 25187, izdala UE Škofja Loka.
gnf-44991
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Jaklič Irena, Tržaška cesta 465, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1050016, reg. št. 208336, izda-
la UE Ljubljana. gnm-45084

Janežič Tomislav, Ulica Ivana Suliča 2/b,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1279869. gno-44857

Jarc Franc, Sp. Jakobski dol 62, Jakob-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 2592, izdala UE Pesnica. m-4

Jelaš Mojca, Kasaze 35, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 453085,
izdala UE Žalec. gnp-45006

Jelen Ivan, Šentvid 3/a, Šoštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1085020,
reg. št. 26176, izdala UE Velenje.
gnj-45012

Jereb Ana, Peščena pot 6, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1065295,
reg. št. 210086, izdala UE Ljubljana.
gno-45282

Jerele Samo, CBE 22, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 104624, reg. št.
29757, izdala UE Novo mesto. gnh-44839

Kafel Sašo, Majšperk 32, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44476,
izdala UE Ptuj. gnz-45121

Kaučič Damijan, Zg. Konjišče 2/a, Apa-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9381, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-44848

Kavčič Ivanka, Trubarjeva 28, Piran - Pi-
rano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12903, izdala UE Piran. gnh-45114

Kezunovič Vesna, Razgledna 27, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
3532, izdala UE Koper. gnk-45036

Klarić Josip, Slomškova 11, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5228,
izdala UE Brežice. gnw-45249

Kocjan Branka, Vojke Šmuc 11, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 20860,
izdala UE Koper. gnc-45319

Kodrin Milan, Pucova 5, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 1485053, reg. št. 41679,
izdala UE Celje. gnj-45237

Kogej Luka, Ulica bratov Učakar 92, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297316, reg. št. 206511, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-45409

Končan Aleš, Jamova cesta 54, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14723, reg. št. 125169, izdala UE Ljublja-
na. gnn-45208

Korečič Nežka, Vrtojba, Zapučke 12/g,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gne-45017

Kosi Mateja, Ulica aktivistov 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327847, reg. št. 227598, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-45145

Kosirnik Marjeta, Ravne 4, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7591, izdala
UE Tržič. gnz-44946

Kovač Blaž, Goropečnikova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455906, reg. št. 243613, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-45403

Kovač Bojan, Goropečnikova ulica 9, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366307, reg. št. 234224, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-45164

Kovač Nada, Lokavec 67, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 252337,
reg. št. 8511, izdala UE Ajdovščina.
gne-45321

Kovačič Nataša, Ledine 139, Nova Gori-
ca, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 1/2001. gnd-45443

Koželj Marija, Tunjiška mlaka 10/c, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6742,
izdala UE Kamnik. gnv-45225

Krajnc Rajko, Sobetinci 20, Markovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27771,
izdala UE Ptuj. gne-44842

Kraljič Marja, Kidričeva 22, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360279,
reg. št. 7535, izdala UE Kranj. gnf-45095

Kranjc Damjan, Na produ 27, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14090,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnh-45014

Kurinčič Ivan, Libušnje 4, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 44895, izdala UE Tol-
min. gni-44863

Lampič Vesna, Dvor 7, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 843343, reg. št.
145196, izdala UE Ljubljana. gns-44903

Lapajne Zoran, Grič, Cesta I/21, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6415, izdala UE Ribnica. gnw-45153

Lavtar Marta, Stirpnik 3, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26725, izdala UE
Škofja Loka. gnc-45194

Leljak Marjan, Kidričeva 57, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 803704,
reg. št. 10703, izdala UE Velenje. gnb-45345

Lipovž Nikolaj, Dalmatinova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930067, reg. št. 78328, izdala UE Ljublja-
na. gny-45297

Lisac Ivanka, Ragovo 20/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15089,
izdala UE Novo mesto. gnu-44851

Logar Vida, Trg komandata Staneta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1298439, reg. št. 226091, izdala UE Lju-
bljana. gnf-45441

Lovrenc Josip, Streliška 16, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
55145, izdala UE Maribor. m-11

Lubšina Jožica, Gaberje 24, Dobova, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2965,
izdala UE Brežice. gnq-45280

Lučić Darja, Zemono 16/a, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1280281,
reg. št. 11485, izdala UE Ajdovščina.
gnh-44939

Maglica Anton, Klanec pri Kozini 19, Ko-
zina, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
3075, izdala UE Sežana. gnq-45230

Majcen Damjan, Potrčeva 20, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 42080,
izdala UE Ptuj. gng-45094

Majes Marijan, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
723806, reg. št. 8484. gns-45078

Martinuč Klara, Merljaki 15, Renče, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnc-45119

Matjaž Majda, Gorenje Blato 11, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971525, reg. št. 136278, izdala UE Ljublja-
na. gni-45038

Mele Katarina, Kamna Gorica 21/a, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9055, izdala UE Cerknica. gns-45253

Mencigar Slavko, Pertoča 80, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 33962.
gnk-44861

Mihelčič Robert, Zaloška cesta 232/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 934313, reg. št. 146652, izdala UE
Ljubljana. gne-45446

Miklavčič Ingrid, Vena Pilona 18, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
45154. gnw-45224

Miklavžina Irena, Cesta v mestni log 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1244453, reg. št. 134509, izdala UE Lju-
bljana. gnp-45406

Miković Sergej, Ul. bratov Učakar 72, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213588, reg. št. 156168, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-45259

Mikuž Bojan, Kettejeva 2, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5840, izda-
la UE Postojna. gnd-45018

Mrhar Marija, Gorenje 1/a, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4364.
gnc-45019

Mureka Katja, Cezanjevci 22, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12368, izdala UE Ljutomer. gnd-45118

Nose Jana, Čučkova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888856, reg. št. 131512, izdala UE Ljublja-
na. gnd-44918

Ozvaldić Katja, Pernovo 27, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 140041,
izdala UE Žalec. gnu-45201

Ozvatič Jožef, Tropovci, Šolska 4, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 30826. gnj-44862

Pajić Adnan, Stantetova 10, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1422985,
reg. št. 30179, izdala UE Velenje. gnp-45056

Pangerc Feliks, Cebejeva 36, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
58400, reg. št. 12641, izdala UE Ajdovšči-
na. gnx-45373

Paulik Miloš, Metelkova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
43243, reg. št. 98901, izdala UE Ljubljana.
gni-45088

Pernat Boštjan, Holcerjeva 43, Skoke,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239407, reg. št. 114760. m-6

Pestar Sandra, Bobovek 8, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066573,
reg. št. 46175, izdala UE Kranj. gnm-45209

Peterca Štefanija, Dobrunjska cesta 16,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 1/2001.
gnv-45400

Pintarić Marjana, Tomišelj 40/a, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 949603,
reg. št. 8703, izdala UE Ljubljana.
gni-45263

Pišek Klemen, Velika Ligojna 35/b, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10767, izdala UE Vrhnika. gnl-45010

Pivec Marija, Prušnikova 46, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 98164,
reg. št. 11666, izdala UE Maribor. m-13

Plajnšek Marko, Tovarniška cesta 1, Kid-
ričevo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
38426, izdala UE Ptuj. gnt-45227

Poglajen Sašo, Gradišče 18/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10765, izdala UE Vrhnika. gnb-45120

Polončič Sabina, Breznica 14, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022153, izdala UE Jesenice. gnq-45005

Potočnik Miha, Raičeva ulica 82, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1243538, reg. št. 222771, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-45414

Pribičnik Sandi, Krvavška cesta 18, Cer-
klje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1248150, reg. št. 48574, izda-
la UE Kranj. gnu-44876

Primec Bojan, Vino 36, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. F, reg. št. 2196, izdala
UE Grosuplje. gni-45313

Rajković Snežana, Kalanova ulica 1, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889073, reg. št. 140700, izdala UE Ljublja-
na. gnz-45371
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Reisner Alenka, Vrhpolje pri Moravčah
63, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1245064, reg. št. 33155, izdala UE
Domžale. gng-45015

Rep Matej, Cesta na Roglo 11/d, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10570,
izdala UE Slovenske Konjice. gns-45207

Ribič Doris, Podgrajska 26, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269374, reg. št. 6640, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnd-45393

Robin Janja, Šentjanž pri Dravogradu
107, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško do-
voljenje, reg. št. 4376. gnt-45277

Roganov Roman, Ulica 25. maja 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 35834,
izdala UE Ptuj. gnu-45226

Rožič Darko, Strossmayerjeva 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330614, reg. št. 105120, izdala UE Mari-
bor. m-16

Rutar Jožko, Volarje 4, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 1381000, izdala UE Tol-
min. gnd-45218

Savić Goran, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1434760, reg. št. 23742, izdala UE Ljublja-
na. gnt-45077

Sebunk Gregor, Vinogradna 8, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19761.
gnw-44874

Sedej Milan, Lesno Brdo 75, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11722, izdala UE Vrhnika. gnw-45449

Selan Miran, Podsmreka 16, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887860, reg. št. 140333, izdala UE Ljublja-
na. gnc-45169

Sitar Katja, Stožice 29/a, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1265209, reg.
št. 225062, izdala UE Ljubljana. gnx-45273

Skubic Lidija, Graška 48, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 404310, izdala
UE Litija. gni-45063

Slana Tomaž, Betnavska 30, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 83122,
reg. št. 93771. m-7

Slemenik Vincenc, Koroška cesta 18/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1339706, reg. št. 10977, izdala UE Vele-
nje. gng-45190

Smajlović Sandra, Okrogarjeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383127, reg. št. 46960, izdala UE Celje.
gnv-45200

Soklič Anton, Lom pod Storžičem 17, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1897. gnv-45100

Srebre Srečko, Rudarjevo 22, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11836, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-45211

Stanič Nedeljko, Za žago 10, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900969,
reg. št. 14719. gnl-45210

Strajnšak Boštjan, Stročja vas 15/b, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10704, izdala UE Ljutomer. gnv-44850

Stražišar Franc, Oražnova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043339, reg. št. 15394, izdala UE Ljublja-
na. gni-44913

Strehar Marijan, Zg. Prebukovje 6, Šmar-
tno na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 8373. gnv-45229

Stupar Živko, Pretnarjeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188931, reg. št. 85725, izdala UE Ljublja-
na. gnh-45064

Šanca Primož, Petrovče 223/a, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
21750, izdala UE Žalec. gnu-45001

Šaver Branko, Semič 1/b, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4618,
izdala UE Črnomelj. gnx-45127

Šikman Petko, Novo naselje 13, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BG, št. S
1109630, reg. št. 342, izdala UE Ruše.
gnf-45091

Šinkovec Petra, Kresnice 91, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1323216, izdala UE Litija. gnh-45039

Štader Ivan, Rozmanova 17, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3542, izdala UE Piran. gns-44878

Štrukelj Marija, Podutiška cesta 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
733902, reg. št. 99250, izdala UE Ljublja-
na. gns-45103

Štuhec Boštjan, Pokopališka ulica 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042642, reg. št. 207095, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-45176

Švegl Matej, Rašiška ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15240,
reg. št. 144888, izdala UE Ljubljana.
gnp-45431

Šverko Boris, Cankarjeva 13, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 877858,
reg. št. 62411, izdala UE Maribor. m-3

Tariba Anton, Podsvetija 2, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 91642, reg. št. 6025, izdala UE Ljubljana.
gnn-44908

Tepić Zoran, Polanškova ulica 30, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 122/2000. gnw-44974

Tkalec Mirjana, Brilejeva ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366138, reg. št. 186404, izdala UE Ljub-
ljana. gny-45047

Trbuc Rajko, Moravci 154, Mala Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11631,
izdala UE Gornja Radgona. gns-45228

Trstenjak Gregor, Prušnikova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1290454, reg. št. 115440, izdala UE Mari-
bor. m-8

Turk Aleksandra, Slovenja vas 34/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40830, iz-
dala UE Ptuj. gnz-44846

Urevc Rado, Podhom 27, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
327137, reg. št. 14990. gnz-45221

Vaupotič Franc, Pušenci 33, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1047, iz-
dala UE Ormož. gnj-44866

Vidic Janez, Langusova 23, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1045983, reg. št. 24292. gnx-45223

Vidovič Drago, Kvedrova 14, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 3139, izdala UE Koper. gng-45115

Vizjak Jožef, Hrvatinova 3, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
19947. gns-44853

Vončina Zdenka, Brajnikova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999987, reg. št. 161016, izdala UE Ljublja-
na. gny-44972

Vöröš Štefan, Cankarjeva 29, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, št. 19392. gnr-44858

Vrdoljak Zlatko, Pavšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932991, reg. št. 178797, izdala UE Ljublja-
na. gni-45438

Vuković Dragan, Krožna pot 8/c, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10789, izdala UE Vrhnika. gnp-45181

Vuković Mile, Obzidna 8, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
43539. gng-44865

Wernig Peter, Lužiško srbska ulica 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 264983, reg. št. 90735, izdala UE
Ljubljana. gnt-45152

Wolf Tanja, Petrovo Brdo 15, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 1081401, izdala
UE Tolmin. gny-45322

Zadravec Anton, Šalovci 27, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
547, izdala UE Ormož. gny-44872

Zajec Zlata, Kovačeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228499, reg. št. 20338, izdala UE Ljublja-
na. gnr-45204

Zavrl Tina, Ob Ljubljanici 112, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096978, reg. št. 185456, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-44906

Zelenjak Andrej, Koroška ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812174, reg. št. 159570, izdala UE Ljublja-
na. gnu-44901

Zemljič Igor, Strma pot 25, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1203168, reg. št. 10714, izdala UE
Lenart. gne-45442

Zorič Bojan, Hrastarjeva ulica 5, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927928, reg. št. 88848, izdala UE Ljublja-
na. gne-45167

Zorič Tine, Hrastarjeva ulica 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247423, reg. št. 186073, izdala UE Ljublja-
na. gnd-45168

Zupančič Lidija, Kašeljska cesta 138/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 733601, reg. št. 124178, izdala UE
Ljubljana. gnq-45309

Žerak Duška, Trg 9, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17078, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnt-45252

Žitnik Elica, Dunajska cesta 147, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446001, reg. št. 37162, izdala UE Ljublja-
na. gnf-45041

Žnidaršič Manja, Smelijevo naselje 29,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10300, izdala UE Cerknica.
gnr-45329

Žvokelj Nevenka, Polje, Cesta XXXVIII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1366653, reg. št. 26590, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-45213

Zavarovalne police

ATB - MN d.o.o., Brnčičeva 13, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 361816, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnf-45166

Dežman Samo, Zabreznica 1, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 289789 in 37621,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Ce-
lje. gns-45328

Dušanič Jovan, Stantetova 10, Velenje,
zavarovalno polico, št. 734738, izdala zava-
rovalnica Tilia. gni-45288

FLP AC PUŠNIK, Žolgarjeva 8, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št. 77404,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnk-44886

Godec Franci, Cesta na Hajdino 4, Kidri-
čevo, zavarovalno polico, št. 384977, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnk-45136
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Gorišek David, Sp. Polskava 138, Prage-
rsko, zavarovalno polico, št. 295310, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-44883

Hegedič Igor, Planina 16, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 617233, izdala zavarovalni-
ca Tilia. gng-45240

Komar Aleksander, Bernikova ulica 4, Do-
mžale, zavarovalno polico, št. 0645467, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnf-45066

Koncilija Sonja, Podhruška 4/b, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 293355, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d.. gnd-45043

Krepša Lidija, Mezgovci pri Pesnici 33,
Dornava, zavarovalno polico, št. 310145,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-19

Mlakar Marjan, Jakčeva ulica 30, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 26952, izdala za-
varovalnica Triglav. gnw-45399

Perko Zlatka, Liebknechtova 50, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 0305114, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-45101

Planinšek Janko, Zg. Hudinja 17, Celje,
zavarovalno polico, št. 0767452, izdala za-
varovalnica Tilia. gnh-45189

PLIN INŽENIRING, d.o.o., Na Straški vrh
30, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0289624 in 0038321, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-45363

Rojc Aljoša, Kajuhova 3/a, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 0831271. gnj-45112

Rožič Fredi, Plač, Ciringa 2/a, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št. AO 295529,
izdala zavarovalnica Slovenica, d.d.
gnu-45105

Sodnik Kristina, Francarija 6, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 651031, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnp-45106

Stražišar Franc, Oražnova ulica 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 310335, izdala
zavarovalnica Slovenica. gng-44915

Šabani Sani, Makucova 28, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 677545, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnm-45034

Učak Jana Andreja, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101375673, izdala zavarovalnica Slovenica
d. d. gni-44938

Zeljkovič Rade, Dogoška cesta 63, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 375120, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnw-45324

Zupančič Lidija, Kašeljska cesta 138/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 777201,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-45310

Žagar Robert, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, zavarovalno polico, št. 679444, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gni-45238

Žužek Marija, Zaloška cesta 65/BJakičevo
1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0492813,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj-44912

Spričevala

Alkhatis Junes Andrej, Ob sotočju 16,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje raču-
nalniške šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
gns-44832

Anžur Nataša, Gmajna 28, Notranje Gori-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gne-45367

Blažič Mihael, Baznikova 35, Ljubljana,
indeks, št. 2000048, izdala Višja strokovna
šola leto izdaje 2000. gno-45232

Bone Aleš, Ulica Ivana Suliča 16/b, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo o zaključnem iz-

pitu Elektrotehniške šole v Ljubljani, št.
367-1088, izdano 21. 9. 1977. gnr-45304

Brenčič Mitja, Ig 406, Ig, indeks, izdala
Srednja trgovska šola v Ljubljani. gnn-45158

Bricelj Barbara, Kristanova ulica 8, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnd-44968

Coer Jure, Gregorčičeva 8, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazije, izdano leta 2000. gnw-44899

Červek Ema, Krog, Murska ulica 12, Mu-
rska Sobota, spričevalo 1. in 2. letnika ter
diplomo Srednješolskega centra tehniško pe-
dagoške usmeritve Murska Sobota, izdano
leta 1990 in 1991, izdano na ime Buzeti
Ema. gnb-45195

Čudovan Polonca, Čadraže 2, Šentjer-
nej, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole v Ljubljani, smer šivilja, izda-
no leta 1994. gnm-45334

Dassena Fiorenzo, Prekomorskih brigad
3, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne obl. in kov. šole v Izoli, izdano leta
1976. gnz-44871

Dedić Ekrem, Šmatevž 30, Gomilsko, di-
plomo in indeks Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča v Ljubljani, št. diplome GR-I/44,
izdana v Ljubljani 25. 8. 1988. gnt-45327

Dim Robert, Zaloška cesta 168, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1999.
gnw-45099

Dizdarević Emir, Titova 79, Jesenice, in-
deks, št. 24249, izdala Visoka upravna šola
v Ljubljani. gnh-44989

Draksler Bojan, Čopova 12, Celje, matu-
ritetno spričevalo Srednje tehniške šole Lava,
izdano leta 1979. gnr-45079

Erjavec Tomaž, Vuhred 53, Vuhred, spri-
čevalo o končani OŠ Radlje, izdano leta
1996. gnc-44994

Farič Vojko, Veščica 5/a, Murska Sobo-
ta, indeks, št. 41041486, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gny-45122

Golob Alojz, Libna 8, Krško, zaključno
spričevalo, št. I-K/561 z dne 24. 6. 1986
Srednje kovinarske in elektro usmeritve Kr-
ško. gnx-44873

Grubenšek Marjeta, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, spričevalo 1. letnika Sred-
nje tehniške šole v Celju, izdano leta 1993.
gnj-44841

Gruden Tomislav, Črtomirova ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnq-45305

Hadžić Raif, Fra Ljube Hrgiča, Zenica,
diplomo Fakultete za elektrotehniko v Ljub-
ljani, izdana leta 1971. gnc-45144

Horvat Boris, John A. Holbrook 4, Goppin-
gen, Nemčija, spričevalo 1. in 3. letnika Sred-
nje šole tehniških strok Šiška. gnj-44962

Horvat Jože, Sv. Jurij 7/a, Rogatec, spri-
čevalo 3. letnika SSŠ Štore. gnr-45029

Hudolin Franc, Otalež 19/a, Cerkno, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu TŠC Branko Bre-
lih Nova Gorica - poklicna avtomehanska
šola, izdano leta 1983. gnv-44854

Jagarinec Luka, Archinetova 7, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. gnh-45314

Janc Roman, Javornik 41, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje policijske šole, št. 285/10, izdano leta
1976. gnc-44894

Janežič Roman, Bilečanska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1995. gnu-45076

Javornik Ana Marija, Drtija 68, Domžale,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje glasbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1995.
gnz-45000

Kapun Feliks, Prisojna 8, Radenci, za-
ključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, izda-
no leta 1968. m-18

Knez Boris, Tomšičeva 35, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 4. letnika Šole za miličnike,
št. I-278/5, izdano leta 1979. gno-45107

Korinšek Jana, Kantetova ulica 42, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1980, 1981, izdano
na ime Schiller Jana. gnr-44954

Koritnik Majda, Gabrje 58, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole za medicin-
ske sestre v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnu-45426

Korošin Klavdija, Strniševa cesta 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v Lju-
bljani - smer frizerstvo. gny-45372

Košir Natalija, Usnjarska cesta 7, Vrhni-
ka, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1999. gnv-45250

Kotnik Robert, Hudinja 62, Vitanje, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Kovinarske šole Zreče. gny-44847

Kous Jožef, Skakovci 8, Cankova, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil na Ježici, izdano leta 1977. gnt-44877

Kovačič Darja, Vrh pri Šentjerneju 10,
Šentjernej, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1985 in 1986, izdano na ime Šuštaršič Dar-
ja. gnp-45231

Krznarič Irena, Cesta zmage 25, Zagorje
ob Savi, spričevalo o končani OŠ Ivana Sk-
varča Zagorje, izdano leta 1981, izdano na
ime Krneta Irena. gnv-45075

Kužner Samo, Fram 191, Fram, diplomo
Srednje živilske šole v Mariboru, izdana leta
1991. m-9

Lazar Denis, Bezovica 30/a, Črni Kal,
potrdilo o končanem usposabljanju za obde-
lovalca pločevani, izdala Gradbena šola v Lju-
bljani dne 10. 7. 1990. gnv-45104

Lopatič Luka, Kidričeva ulica 74, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnz-45421

Lutar Ivanka, Rakičan, Tomšičeva 23, Mu-
rska Sobota, diplomo Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota, št. 166/88, izdana leta
1988. gnl-45235

Macura Anka, Polje cesta XXVI/12, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije
Bežigrad. gny-44897

Majcen Suzana, Drakovci 42, Mala Ne-
delja, zaključno spričevalo Srednje tekstilne
šole v Mariboru, šolsko leto 1994/95. m-12

Markič Marjeta, Stolnik 17, Stahovica, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje šole Rudolfa Mai-
stra Kamnik, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1993. gnm-45338

Mirkac Darja, Šmiklavž 19/b, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1984. gnq-44880

Mivšek Mihael, Zaplana 271, Vrhnika, sp-
ričevalo o končani OŠ Borisa Kidriča v Ljub-
ljani, izdano leta 1986. gnc-45398

Mrak Boštjan, Zminec 27, Škofja Loka,
diplomo Šole za avtomehanike, izdana leta
1981. gnn-45383

Mustar Bojan, Dolenjska cesta 46/č, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra Boris Kidrič Celje - poklicna
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kovinarska šola, izdano leta 1978.
gny-45222

Mustar Tinca, Dolenjska cesta 46/č, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Poklicne kovina-
rske in elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1979, izdano na ime Debeljak Tinca.
gnb-45220

Pogorelc Danilo, Koroška 8/b, Velenje,
diplomo Tehniške šole - energetik, izdana
leta 1999. gnt-45202

Polak Melita, Gregorčičeva 29, Bled, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu za zd-
ravstvenega tehnika, izdano v Kranju 30. 6.
1998. gnl-45335

Poljak Melita, Gregorčičeva 29, Bled, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Je-
senice, št. Z-407. gnk-45336

Potočnik Marjana, Iršičeva 12, Celje, spri-
čevalo Srednje kmetijske, vrtnarske in gospo-
dinjske šole v Šentjurju, izdano leta 1991/92,
1992/93 in 1993/94. gnh-45289

Prelog Emilija, Litijska cesta 147/d, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1981,
izdano na ime Prelog Milica. gns-45053

Princ Veronika, Jelšane 8/a, Jelšane, ma-
turitetno spričevalo Ekonomske šole Koper,
izdano leta 1983. gnz-45246

Pšajd Marija, Vintarovci 35, Destrnik, za-
ključno spričevalo Srednje gostinske šole
Maribor, izdano leta 1971, na ime Šalamun
Marija. gnq-45134

Ramšak Saša, Cankarjeva cesta 10, Ka-
mnik, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne
konfekcijske šole v Kranju, izdano leta 1996,
izdano na ime Buser Saša. gnf-45416

Robek Miranda, Ulica Slavka Gruma 92,
Novo mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Po-
klicne oblačilne šole, smer moški krojač, izda-
no leta 1977, 1978 in 19779. gno-45332

Rotar Polona, Spodnje Gameljne 68, Lju-
bljana Šmartno, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1996. gng-45315

Sajovic Loredana, Goriška 9, Vipava, in-
deks, št. 01000712, izdala Pedagoška fa-
kulteta v Ljubljani. gni-44888

Stegne Gregor, Golek 14, Vinica, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Grm Novo mesto, izdano leta 1999.
gnn-45033

Stepišnik Boris, Škapinova 10, Celje, di-
plomo Strojno tehnične šole Celje, izdana
15. 6. 1984. gnv-44950

Stermec Renata, Vavpča vas 5, Dobrnič,
indeks, št. 21013382, izdala FDV v Ljublja-
ni. gnd-45368

Šantl Franc, Ižanska cesta 342, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Ceneta Štupar-
ja v Ljubljani, izdano leta 1998. gng-45090

Šimič Josipa, Jenkova 11, Velenje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gospodinjske šole -
smer gospodinja in oskrbnica. gnv-45275

Štemberger Matej, V Karlovce 9, Sadinja
vas, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. letni-
ka Srednje šole za elektrotehniko in računa-
lništvo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnh-45264

Štrafela Vid, Dornava 109, Dornava, za-
ključno spričevalo Ekonomske šole Ptuj, iz-
dano leta 1978. gnd-45193

Šuligoj Bogomir, Bate 22/a, Grgar, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Nova Gorica, št. 1380/70, izdano leta 1970.
gne-45192

Tekavec Matjaž, Cesta 1. maja 22, Jese-
nice, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jese-
nice, smer podjetniško poslovanje - poslovni
tajnik. gnq-44884

Tomaževič Savnik Magdalena, Aleševče-
va 32, Ljubljana, diplomo Filozofske fakulte-
te, diplomski izpit iz psihologije, izdana 14. 6.
1973. gnk-45411

Tratnik Marjeta, Celovška cesta 103, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Srenje šole za
živinorejstvo, smer veterinarski tehnik, izda-
no leta 1970. gnn-44833

Trebičnik Ida, Polule 68/c, Celje, spriče-
valo Ekonomske srednje šole v Celju, št.
I/615, izdano leta 1976. gno-45357

Trebičnik Ida, Polule 68/c, Celje, zaklju-
čno spričevalo Srednje ekonomske šole, št.
116, izdano leta 1976. gnm-45359

Uršič Miran, Svetčeva pot 1/a, Kamnik, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. gnk-45161

Vlaovič Janko, Na zelenici 9, Celje, inde-
ks, št. 41980055, izdala Medicinska fakul-
teta. gnr-44929

Vodopivec Aljaž, Podlubnik 237, Škofja
Loka, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kovinarske in cestno prometne šole v Škofji
Loki. gng-45444

Vojsk Avguština, Bučkovci 64/a, Mala
Nedelja, spričevalo Tekstilne šole v Višnji
gori, izdano leta 1979. gnh-45239

Volčina Simon, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole,
poklic prodajalec, š-219884/92, izdano
15. 9. 1992. gnv-45025

Vrbič Marko, Na grivi 39, Brezovica pri
Ljubljani, indeks, št. 21016783, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gns-45203

Zajec Tomaž, Cankarjeva 50, Nova Gori-
ca, diplomo in spričevala Srednje ekonom-
ske šole v Novi Gorici. gnj-44887

Zemljič Bogdan, Košaški dol 24, Mari-
bor, diplomo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost v Mariboru. m-14

Zgonec Bernarda, Dramlje 9/b, Dramlje,
spričevalo št. 122, izdal Center za usmerje-
no izobraževanje Žalec, izdano leta 1981,
izdano na ime Zorič Bernarda. gne-45242

Zukić Senad, Cesta 15. aprila 27, Kiso-
vec, diplomo Srednje rudarske šole v Zagor-
ju, izdana leta 1986. gnk-45011

Žagar Lilijana, Vrh pri Pahi 22, Otočec,
letno spričevalo za leto 1981 in 1982 Pokli-
cne administrativne šole v Novem mestu, iz-
dano na ime Legan Lilijana. gnr-45062

Žgajnar Milena, Neubergerjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2020, izdal Center strokovnih šol, poklicna
frizerska šola, izdano leta 1973. gnn-45258

Ostali preklici

Adriatic, d.d., Koper, PE Koper, Ljubljan-
ska 3a, 6000 Koper, preklicuje zavarovalne
dokumente: zelena karta št.: 0645738, ze-
lena karta št.: 0645739, zelena karta št.:
0645740. Ob-42495

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Lju-
bljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 277866.
gng-45040

Antalašić Maja, Zoletova 6, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 11000629, izdala Vi-
soka šola za zdravstvo. gnc-45419

Barbič Gorazd, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-45093

Bosanac Ivan, Novo Selo 80, Slunj, potr-
dilo o opravljenem tečaju za nakladalce s
hidravličnimi žerjavi, izdal Gozdarski center
Postojna. gnf-45016

Ciglar Miro, Trg 65, Prevalje, delovno knji-
žico. gnz-45096

Cirar Stanka, Tirna 24, Sava, hranilno knji-
žico, št. 827101-01419, izdala Zasavska
HKS Zagorje. gnn-45058

Cvetko Ivan, Ul. Moša Pijade 23/b, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2

Čedomir Klemenc, Stara cesta 30, Por-
torož - Portorose, delovno knjižico.
gnk-45236

Čop Nikola, Cvitović bb, Slunj, potrdilo o
opravljenem tečaju za nakladalce s hidravlič-
nimi žerjavi, izdal Gozdarski šolski center Po-
stojna. gnb-45020

Debeljak Katja, Grobeljca 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26103389, izdala
FGG v Ljubljani. gnb-44845

Demirović Suzana, Kalanova 7, Medvo-
de, delovno knjižico. gnj-45162

Destani Afrim, Strletova 9, Kamnik, delo-
vno knjižico. gnj-45387

Diminič Sabina, Ulica talcev 5, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnh-45243

EUROŠPED 2001, d.o.o., Kidričeva 92,
Škofja Loka, licenco št. 3252/95, izdana
19. 10. 1999 za vozilo Renault Express, reg.
št. KR 41-25R. gnb-44970

Farič Vojko, Veščica 5/a, Murska Sobo-
ta, študentsko izkaznico, št. 41041486, iz-
dala Fakulteta za organizacijske vede v Kra-
nju. gnw-45124

Feuš Denis, Bratov Pihlar 20, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 162/98, ser. št. A
0417406, izdana 30. 9. 1998 v Ljutomeru.
gny-45247

Forjanič Štefan, Pertoča 16, Rogašovci,
delovno knjižico reg. št. 52452, ser. št.
22967, izdana 5. 3. 1985 v Murski Soboti.
gnu-45326

GLOBUS d.o.o., Ptujska 22, Miklavž na
Dravskem polju, licenco št. 1321 za avtobus
Neoplan 117 z registrsko oznako MB
63-75K. gnx-44998

Hodak Marjan, Boh. Češnjica 95/a, Sre-
dnja vas v Bohinju, delovno knjižico.
gnb-44870

HYPO LEASING CELJE d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 20, Celje, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1105235
za vozilo Chrysler Stratus 2,5V6 24V AUT.
gnk-45061

Jakupović Adnan, Rožna dolina, cesta II
39, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-45159

Jenjanin Marko, Pri vodnjaku 5, Koper -
Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 233678.
gnt-45027

Karakaš Ivanka, Reška cesta 20, Kozina,
delovno knjižico reg. št. 8835, ser. št.
254830, izdana v Sežani 15. 7. 1980 na
ime Klarić Ivanka. gnu-45026

Katić Ivan, Milašinčićeva bb, Slunj, potr-
dilo o opravljenem tečaju za nakladalce s
hidravličnimi žerjavi, izdal Gozdarski šolski
center Postojna. gnz-45021

Kisovec Nenad, CKS 15, Litija, delovno
knjižico. gne-45042

Kivač Sonja, Čečovje 51, Ravne na Ko-
roškem, delovno knjižico. gnx-45323

Kobav Igor, Kvedrova 14, Koper - Capo-
distria, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/03-2236/86-94, reg. oznaka
čolna KP-1170. gng-45215

Kokot Vladimir, Ul. 9. maja 15, Ljutomer,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0362149. gnv-44875

Kolar Metka, Kržičeva 6, Ljubljana, delo-
vno knjižico, izdana na ime Nograšek Metka.
gnk-45261
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Krapež Aleš, Štihova 9, Ljubljana, vozno
karto, št. 1134, vozovnica s 100% popu-
stom, izdal LPP. gnm-44984

Krofl Gabrijel, Cesta zmage 24, Zagorje
ob Savi, delovno knjižico, št. 77951.
gno-45257

Kušar Karol, Saveljska cesta 102, Ljub-
ljana, službeno vozovnico št. 974, izdal LPP.
gni-45013

Leben Auser Anita, Kavče 6, Velenje, de-
lnice KRS Velenje, št. 001536 do 001544.
gng-45290

Lovšin Branko, Gornje Lepovče 21, Rib-
nica, vpisni list za čoln, št.
01-01-383/1-1983 z oznako IZ-773.
gnj-45087

Majar Aleš, Plocerovci 23/a, Gorišnica,
delovno knjižico. gnk-44836

Merkun Gorazd, Pretnarjeva ulica 13, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnx-45123

Merlak Anton s.p., Drenov grič 99, Vrhni-
ka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1228423. gns-45028

Močnik Boštjan, Gubčeva ulica 16, Ra-
dovljica, študentsko izkaznico, št.
63970272, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnx-44898

Nemeček Oto, Zg. Bitnje 279, Žabnica,
delovno knjižico. gnz-45046

Novak Marjeta, Pristava 7, Trebnje, delo-
vno knjižico, reg. št. 14027, ser. št.
0289409. gnj-45287

Pahor  Vladimir,  Dobovičnikova  ulica
78,  Vrhnika,  potrdilo  o  usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-7410-98.
gni-45113

Pahor Vladimir, Dobovičnikova ulica 78,
Vrhnika, evidenčni list za čoln, št.
01-03-362/1-1981, izdan 25. 6. 1981, reg.
oznaka IZ 596. gnf-45116

Pene Helena, Hladilniška pot 24, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-45254

PETRA MARKETING d.o.o., Koprska 92,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0071683 za vozilo IVE-
CO TURBO DAILY. gnl-45360

Polajnar Mira, Gubčeve brigade 61, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. gnj-45312

Poljšak Mitja, Pehačkova cesta 11, Loga-
tec, servisno knjižico, št. šasije KMXK-
PE1CPWU268728. gnn-44983

Prekoršek Ludvik s.p., Prušnikova 4, Voj-
nik, delovno knjižico izdano na ime Kostanje-
vec Uroš, Cesta zmage 21, Zagorje.
gnu-44976

Prekoršek Ludvik s.p., Prušnikova 4, Voj-
nik, delovno knjižico izdano na ime Zamuda
Mojca, Neža 36/a, Trbovlje. gns-44978

Prekoršek Ludvik s.p., Prušnikova 4, Voj-
nik, delovno knjižico izdano na ime Vrbnik
Andreja, Cesta 3. julija 1/a, Hrastnik.
gnr-44979

Prekoršek Ludvik s.p., Prušnikova 4, Voj-
nik, delovno knjižico izdano na ime Dober-
šek Marko, Kovk 15, Hrastnik. gnq-44980

PREVENT d.d., Kidričeva 6, Slovenj Gra-
dec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1056374. gnk-45111

Rogar Romana, Na Klisu 8, Vrhnika, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljublajni. gnq-44905

Starc Ana, Goriča vas 17/a, Ribnica, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnk-45311

Stražišar Franc, Oražnova ulica 1, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 270 - invalidska, izdal
LPP. gnl-44835

Suša Gorazd, Senožeče 82/b, Senože-
če, službeno izkaznico, št. 2254, Telekom.
gnp-45331

Šega Darko, Stranje 17/a, Šmarje pri Je-
lšah, delovno knjižico, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gns-45128

Šimić Sanja, Gortanova 21, Piran - Pira-
no, delovno knjižico. gnq-45030

Škarlin Danijel, Kasaze 87, Petrovče, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 151873. gno-45032

ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco, št.
0003151/62 z dne 20. 10. 1998 za vozilo
M.A.N. 19.361FLS, reg. št. LJ C6-06J.
gns-44828

Štular Anka, Prezrenje 4, Radovljica, štu-
dentsko izkaznico, št. 19312271, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-45085

Šumej Katarina, Pod rifnikom 1/a, Šent-
jur, študentsko izkaznico, št. 18000157, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljjubljani.
gnp-45156

Tement Vilka, Za vasjo 10, Maribor, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1086496. gnv-45325

Vetrih Bojan, Batuje 1/b, Črniče, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1098553. gns-45378

Volf Edita, Kocljeva 7, Gornja Radgona,
študentsko izkaznico, št. 61174757.
gnk-45186

Vozlič Mitja, Presika 15/c, Ljutomer, de-
lovno knjižico, št. A 0420629. gne-45117

Vukošić Slavko, Popovac 23, Slunj, potr-
dilo o opravljenem tečaju s hidravličnimi žer-
javi, izdal Gozdarski center Postojna.
gnw-45024

Zarnik Petra, Križ 13/a, Komenda, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola in gimnazija Ljubljana. gnp-45356

ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., Kneza
Koclja 14, Maribor, pobotnice Zavarovalnice
Triglav d.d. v bloku od številke 854194 do
številke 854200 A. gnj-44937

Župevec Srečko, Ulica talcev 20, Straža,
delovno knjižico, reg. št. 13654, izdana
11. 6. 1969. gnb-45245
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