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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
ZJN

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-42743
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ulica 5, 2000 Maribor, tel.
02/252-30-54, faks 02/252-30-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek, 1A-14.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov Centra za socialno delo Maribor, v ori-
entacijski vrednosti 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
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)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 4. 2001 do 31. 3.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova uli-
ca 5, 2000 Maribor, Dajana Voh, tel.
02/250-66-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 28. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo pre-
vzemnika razpisne dokumentacije in doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev na ŽR APP Maribor, št.
51800-603-33972, s pripisom “Razpisna
dokumentacija CSD1/2001“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center za socialno delo Ma-
ribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor (so-
ba 16/1).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2001 ob 11. uri, v prostorih Centra za
socialno delo Maribor, Dvorakova ulica 5,
Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti raz-
pisa, z veljavnostjo do 1. 5. 2001.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 1. 3. 2001.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

18. Druge informacije o naročilu: poseb-
ni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik,
je prevzem 3 delavk v redno delovno ra-
zmerje za nedoločen čas.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
105 z dne 17. 11. 2000, Ob-38988.

Center za socialno delo Maribor

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

Ob-42533
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Slave Klavore, Štrekljeva 31, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu
ZJN.

3. Datum izbire: 27. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ugodna končna cena,
– kakovost blaga,
– reference,

– fiksnost cen,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Po blagovnih skupinah od 1 do 7:

1. žita, mlevski izdelki:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,

2250 Ptuj,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2251

Ptuj,
– Mlinotest, d.d., Tovarniška 14,

5270 Ajdovščina;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki:
– Kruh pecivo, d.d., Jožice Flander

2, 2000 Maribor,
– Pekarna Hlebček, Ptujska 74, 2331

Pragersko,
– Pekarna Postojna, d.o.o., Pekarna

Kruhek, 2250 Ptuj;
3. razno prehrambeno blago:
– Mercator SVS, d.d., Rogozniška 8,

2250 Ptuj,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, 2251

Ptuj;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1103 Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,

Vinarska 5, 5271 Vipava;
5. Meso in mesni izdelki:
– Košaki TMI, d.d., Oreško nabrežje

1, 2000 Maribor,
– Mesarija Babič, s.p., V zavoju 32,

2000 Maribor;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1103 Ljubljana;
7. sveža zelenjava in sadje:
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, 9000

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

Klavore, Štrekljeva 31, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: živila in prehrambeni izdel-
ki po blagovnih skupinah od 1 do 7:

1. žita, mlevski izdelki,
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki,
3. razno prehrambeno blago,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. zamrznjena in konzervirana hrana,
7. sveža zelenjava in sadje.

7. Pogodbena vrednost:
Po blagovnih skupinah od 1 do 7:

1. žita, mlevski izdelki:
– Mercator SVS, d.d., Ptuj –

579.538,94 SIT,
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– Petlja, d.o.o., Ptuj – 533.231 SIT,
– Mlinotest, d.d., Ajdovščina –

438.397 SIT;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki:
– Kruh pecivo, d.d., Maribor –

2,496.640,70 SIT,
– Pekarna Hlebček, Pragersko –

1,817.320 SIT,
– Pekarna Postojna, d.o.o. –

1,962.410 SIT;
3. razno prehrambeno blago:
– Mercator SVS, d.d., Ptuj –

4,287.991,23,
– Petlja, d.o.o., Ptuj – 1,652.444,40

SIT;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljublja-

na – 2,012.520 SIT,
– Agroind, d.d., Vipava – 1,663.160

SIT;
5. Meso in mesni izdelki:
– Košaki TMI, d.d., Maribor –

6,309.476 SIT,
– Mesarija Babič, s.p., Maribor –

5,393.790 SIT;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljublja-

na – 883.316,50 SIT;
7. sveža zelenjava in sadje:
– Gramis, d.o.o., Murska Sobota –

1,952.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. žita, mlevski izdelki: 722.852 SIT,

193.683,45 SIT,
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki: 2,884.219 SIT, 1,342.666,80
SIT,

3. razno prehrambeno blago:
4,287.991 SIT, 1,639.718,40 SIT,

4. mleko in mlečni izdelki: 2,012.520
SIT, 1,572.125,80 SIT,

5. meso in mesni izdelki: 6,445.475
SIT, 5,393.790 SIT,

6. zamrznjena in konzervirana hrana:
1,463.341 SIT, 883.316,50 SIT,

7. sveža zelenjava in sadje:
1,972.674 SIT, 520.000 SIT.

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

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

Osnovna šola Slave Klavore
Maribor

Ob-42603
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: I. 20. 12. 2000 in II.
14. 12. 2000.

Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): cena, ugodnost servisnih storitev,
garancijski rok za motor in pogonske dele,
garancijski rok za prerjavenje pločevine, re-
ference iz naslova javnih naročil in dodatne
ugodnosti pri točki I.

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

I. Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničar-
jeva 5, 1000 Ljubljana (za točko I) in

II. AC Mobil, d.o.o., Baragova 9, 1000
Ljubljana (za točko II).

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

bno dobaviti:
I. osebna vozila:
a) VW Polo 1.4 – predvidoma 11 kosov,
b) VW Golf 1.4 – predvidoma 4 kosi;
II. terenska vozila:
a) Honda CR-V 2.0 – predvidoma 1 kos.
7. Pogodbena vrednost:
I. osebna vozila: 33,017.390 SIT,
II. terenska vozila: 5,500.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 veljavne in

popolne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. 35,727.175 SIT, 33,017.390 SIT,
II. 5,722.920 SIT, 5,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38278.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Št. 0512/3-308/93-14-99 Ob-42660
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): delno ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 29. 2. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na delni ponovni javni razpis je
prispelo 5 veljavnih in popolnih ponudb. Pri
ocenjevanju teh ponudb je naročnik upoš-
teval vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, celovitost ponudbe, kvali-
teta, finančno stanje ponudnika), ter za po-
samezni sklop izbral najugodnejšega ponu-
dnika, kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– za sklop 1 – prehrambeno blago-De-
beli rtič ponovni javni razpis v skladu z 41.
členom Zakona o javnih naročilih ni uspel,
ker za ta sklop nista ostali popolni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov;

– za sklop 2 – mleko in mlečni izdel-
ki-Debeli rtič: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63,1000 Ljubljana;

– za sklop 3 – prehrambeno in ostalo
blago – Bohinj: PS Mercator d.d., Sloven-
čeva 25,1000 Ljubljana;

– za sklop 4 – živila, artikli za osebno
rabo in drugo potrošno blago – Gotenica
ponovni javni razpis v skladu z 41. členom
Zakona o javnih naročilih ni uspel, ker za ta
sklop nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov.

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

bno dobaviti:
– mleko in mlečni izdelki,
– prehrambeno in ostalo blago.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 2 – mleko in mlečni izdelki –

Debeli rtič: Ljubljanske mlekarne d.d.,:
4,243.881,60 SIT z vključenim DDV;

– za sklop 3 – prehrambeno in ostalo
blago – Bohinj: PS Mercator d.d.:
3,712.396,17 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnika ne nastopata s podiz-
vajalci.

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

be:
– sklop 2: 9,321.048,43 SIT z vključe-

nim DDV, 4,243.881,60 SIT z vključenim
DDV;

– sklop 3: 3,910.080,18 SIT z vključe-
nim DDV, 3,712.396,17 SIT z vključenim
DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000, Ob-18687.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 11/2-75/4/2001 Ob-42681
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: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel sklep, da se
ne izbere noben ponudnik in se postopek
zaključi, ker zaradi rebalansa plana niso za-
gotovljena finančna sredstva za izvedbo na-
vedenega javnega naročila.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava službenih vozil za
potrebe Telekom Slovenije d.d.:

A – šasija z dvojno kabino 4x4 - 2
vozili,

B – kombi furgon 4x4 - 9 vozil.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34947.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/3/2001 Ob-42682
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: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel d.o.o., Ljubljanska
cesta 24a, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Območje Republike
Slovenije.

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

7. Pogodbena vrednost:
107,833.217,82 SIT (z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 303,967.884 SIT (z DDV),
105,000.007 SIT (z DDV).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32991.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/5/2001 Ob-42683
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: 29. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

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

adA) Blurent, d.o.o., Šaranovičeva 12,
Ljubljana,

adB) Gasilska oprema, d.o.o., Koprska
94, Ljubljana,

adC) Zavas, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: sedež in poslovne
enote naročnika.

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

A – delovna oblačila,
B – zimska delovna oblačila,
C – čevlji.
7. Pogodbena vrednost:
adA) 47,993.890 SIT (z DDV),
adB) 22,302.861,50 SIT (z DDV),
adC) 21,282.020 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb:
adA) pet,
adB) štiri,
adC) pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
adA) 52,289.492,50 SIT (z DDV),

47,341.056 SIT (z DDV),
adB) 27,041.191 SIT (z DDV),

22,302.861,50 SIT (z DDV),
adC) 25,659.732 SIT (z DDV),

21,282.020 SIT (z DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35176.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/6/2001 Ob-42684
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: 29. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel d.o.o., Ljubljanska
24a, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Celje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo me-
sto, Trbovlje, Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sistem za nadzor omrežja –
alarmi.

7. Pogodbena vrednost:
269,949.923,25 SIT

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

be: 307,780.636 SIT (z DDV),
269,949.923,25 SIT (z DDV).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-37035.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 135/00 Ob-42709
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 14. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena 55%, plačilni
pogoji 5%, tehnična ustreznost 25%, refe-
rence 10%, garancija 2%, servis opr., od-
zivni čas, rezervni deli 3%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Uninvest, d.o.o., Ferrarska
ulica 14, 6000 Koper.

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

bno dobaviti: 1 kos električni agregat za
OC Kum.

7. Pogodbena vrednost: 8,270.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,529.925 SIT, 6,305.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 127/00 Ob-42710
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o., Par-
mova 51, 1000 Ljubljana.

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

bno dobaviti: Microsoft licence za raču-
nalniške programe za 1000 delovnih po-
staj po Enterprice Agreement; Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 1,013.880
USD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 242,865.082,31 SIT,
224,069.879,64 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 432-6/00 Ob-42727
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Štefano-
va 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

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

tev izbire): kakovost blaga, konkurenčnost
cen, plačilni roki.

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

6. (a) Kraj dobave: Štefanova 5, Ljublja-
na, Breg 14, Ljubljana, Dunajska 105, Ljub-
ljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 16,895.853
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: prejete so bi-

le tri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,988.732,02 SIT, 16,895.853 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 113 z dne 8.12. 2000.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za zdravstvo Ljubljana

Št. 039-2/2000 Ob-42789
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3001 Celje, p.p. 432, telefaks
03/426-53-04.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (18. člen ZJN): oddaja naročila po odpr-
tem postopku.

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

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

čilo dodeljeno:
a) Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
za I., II., III. in IV. sklop,

b) Mladinska knjiga, trgovina, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana,
za I. in IV. sklop,

c) DZS Založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Dejavnost trgovi-
ne, Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljublja-
na za II. in IV. sklop.

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

bno dobaviti: nabava pisarniškega mate-
riala po sklopih:

I. sklop: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. sklop: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. sklop: kuverte in obrazci,
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IV. sklop: ostali material.
7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT

za vse sklope skupaj.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: odstopanje v vrednosti najvišje in najniž-
je ponudbe je bilo 16%.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000.

Upravna enota Celje

Št. 131/1 Ob-42796
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Kranj, javno podjetje, d.o.o., Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449.

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

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

tev izbire): tehnične karakteristike (ponder
30), cena (ponder 30), plačilni pogoji (pon-
der 5), reference (ponder 10), servisiranje
(ponder 10), garancijska doba (ponder 10),
ostale ugodnosti (ponder 5); utemeljitev iz-
bire: poleg izpolnjevanja vseh ostalih pogo-
jev je izbrani dobavitelj ponudil najnižjo ce-
no in najugodnejše plačilne pogoje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Naklo, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo.

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

bno dobaviti:
1. Tehtnica:
a) sistem tehtanja vozil v gibanju s širi-

no koloteka od 1,2 do 2,5 m,
b) kapaciteta tehtanja od 500 kg do

50 ton,
c) sprejemnik bremena z dovoljeno

osno obremenitvijo minimalno 16 ton,
d) tipska odobritev pri MZT-USM,
e) razdelek tehtanja 50 kg ali manj,
f) maksimalno dovoljena napaka teh-

tanja ±4% pri prvem umerjanju, oziroma do
±8% pri kasnejših umeritvah,

g) možnost tehtanja v vseh vremen-
skih pogojih,

h) projekt vgradnje naprave;
2. Nadgradnja:
a) obojestranski semafor,
b) zapornica (do 5 s),
c) avtomatski sistem identifikacije vo-

zil (magnetna kartica ali drug ekvivalenten
način registracije),

d) računalnik (imeti mora vsaj: 500
Mhz, 64 MB RAM, HDD 8,4 GB, CD-ROM
40×, barvni monitor 17", tipkovnica, miška
s podlogo),

e) programska oprema: slovenski
Windows 98 ali Windows NT, program za
vnos in obdelavo podatkov, slovenski MS
Office 2000, dopuščena možnost instalira-
nja ostalih programov,

f) iglični tiskalnik za izpis tehtalnih li-
stov,

g) laserski ali inkjet tiskalnik (A4) za
pisanje poročil, hitrost tiskanja vsaj 6 li-
stov/min,

h) izhod RS 232 za možnost nagradi-
tve, paketni prenos dnevnih podatkov pre-
ko radio veze do centralnega računalnika,

i) usposobitev delovnega osebja za
delo.

7. Pogodbena vrednost: 7,464.870 SIT
(vključno z 19% DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,464.870 SIT (vključno z 19% DDV),
10,060.260 SIT (vključno z 19% 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-37229.

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

Št. 06/01-2001 Ob-42797
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno

gasilsko društvo Črnomelj, Belokranjska 10,
8340 Črnomelj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca po odprtem postopku.

3. Datum izbire: 9. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): estetske in funkcionalne lastno-
sti, kakovost, tehnične prednosti, cena, fik-
sna cena, garancijska doba in datum do-
bave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AS Domžale BUS d.o.o.,
Domžale.

6. a) Kraj dobave: sedež naročnika -
PGD Črnomelj, Belokranjska 10, 8340 Čr-
nomelj.

b) Vrsta in količina blaga, ki je predmet
pogodbe o dobavi: nadgradnja vozila MB
ATEGO 13.28 AF 4 × 4 v gasilsko vozilo
s cisterno GVC 16 / 25 1+5.

7. Pogodbena vrednost: 16,921.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,921.800 SIT, 16,294.700,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
na ponudba je pri vrednotenju celotnih me-
ril dosegla največje število točk. Prav tako
je na podlagi seštevka točk ocen določenih
meril kot edina presegla predviden minimum
56 točk.

12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS: Ur. l. RS, št. 111 z dne 1. 12.
2000, Ob- 39660.

14.
15. Zahteva za objavo odposlana dne:

19. 1. 2001.
Prostovoljno gasilsko društvo

Črnomelj

Št. 9567/00 Ob-42798
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1001 Ljubljana, 518-83-01.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, rok dobave, kompletnost
ponudbe, kvaliteta, reference.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pleško cars d.o.o., Tržaška
cesta 426 1351 Brezovica.

6. (a) Kraj dobave: AC baze v Republiki-
Sloveniji.

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

7. Pogodbena vrednost:
11,979.270,95 SIT.

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

be: 12,078.769,89 SIT, 11,979.270,95
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-38611.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 9570/00 Ob-42799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
51-88-301.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik ni izvršil izbire, ker te-
hnološke rešitve ponudnikov presegajo za-
hteve naročnika, glede na spremenjene po-
goje uporabe opreme pri naročniku.

5.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-

publiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava elektronske signal-
ne opreme.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38610.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-42803
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo raču-
nalniške opreme.

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

tev izbire): število redno zaposlenih delav-
cev, povprečna delovna doba redno zapo-
slenih delavcev, plačilni pogoji, reference
ponudnika, dobavni rok, prisotnost na trgu
računalniške opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za dobavo računalniške
opreme se prizna sposobnost ponudnikom:
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– Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana,

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

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

– Perftech, d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260
Bled,

– ADD, d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna To-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška oprema (ose-
bni računalniki, monitorji, tiskalniki).

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 102 z dne 10. 11.
2000, Ob-38465.

13.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

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. 05/2001 Ob-42593
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čren-

šovci, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20,
Črenšovci.

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): cena, garancije, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Murska Sobota, Ciril
Metodova 34, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Bistrica III. faza.

7. Pogodbena vrednost: 55,446.953,87
SIT.

8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,546.073,38 SIT, 53,551.366,83
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, št.
135/2000, Ob-38033.

Občina Črenšovci

Št. 01-361-02-2/98 Ob-42604
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ribni-

ca, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izgradnje, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gramiz, d.d., Ob Ma-
hovniški 11, 1330 Kočevje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in
dozidava športnega centra v Ribnici – I.
faza – izgradnja prizidka.

7. Pogodbena vrednost: 50,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

71,315.808,70 SIT in 73,829.447,02 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

Občina Ribnica

Št. 01-031-01-16/00 Ob-42605
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ribni-

ca, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitve.

3. Datum izbire: 19. 10 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire) ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izgradnje, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: GP Gradišče d.d., Cesta 4.
Maja 80, 1380 Cerknica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izgradnja mrliške vežice Sveti
Gregor.

7. Pogodbena vrednost 19,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,538.227 SIT in 17,513.372,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000 na strani 7219.

Občina Ribnica

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

Ob-42594
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana Po-
lje.

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

3. Datum izbire: 29. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): edino merilo je cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje strokovnega nadzora nad adaptaci-
jo in rekonstrukcijo CZOND.

7. Pogodbena vrednost: 4,809.980 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: šest ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,500.000 SIT, 4,809.980 SIT.
11., 12.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 11/2-75/2/2001 Ob-42685
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 izva-
jalcev storitev brez omejitev.

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

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi. Naročnik namreč v skladu z
41. členom ZJN ni mogel sprejeti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je bila
popolna le ponudba ponudnika Zavarovalni-
ca Tilia d.d., Seidlova 5, Novo mesto.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-

rovanje premoženja, interesov in oseb
Telekoma Slovenije, d.d., za leto 2001.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34948.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 40002-28/00 Ob-42711
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b in Občina Grosuplje, 1290 Gro-
suplje, Kolodvorska 2.

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

3. Datum izbire: 16. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu oddal nalogo ugodnejšemu po-
nudniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Biro LOG, d.o.o. , Pod to-
poli 58, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za: Zadrže-
valnik Veliki potok – PGD- PZI in PZR.

7. Pogodbena vrednost: 8,917.731 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): 3,247.771 SIT.

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

be: 10.108,770 SIT, 8,917.731 SIT.
11., 12.
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13. Številka objave v uradnem listu Re-
publike Slovenije (vpiše Uradni list RS): Ur.
l. RS, št. 94/00 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36933.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-7/00 Ob-42712
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire:
1. 11. 9. 2000,
2. 11. 9. 2000,
3. 31. 8. 2000,
4. 31. 8. 2000,
5. /,
6. 31. 8. 2000,
7. 5. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamezne naloge pod točko
1, 2, 6 in 7 oddal najugodnejšim ponudni-
kom, ki so v postopku ocenjevanja dosegli
najvišje število točk, pod točko 3 in 4 je
oddal edinemu ponudniku, za nalogo pod
točko 5 pa je bil postopek zaključen.

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

1. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana,

2. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana,

3. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana,

4. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana,

5. /,
6. Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.,

Hajdrihova 28c, Ljubljana,
7. Geološki zavod Slovenije, Dimiče-

va 14, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:

1. hidrološka študija podvodja Dra-
vinje – novelacija,

2. hidrološka študija povodja Idrij-
ce – novelacija,

3. visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zaključek nasipa Čatež – Podgračeno in
odvod zalednih voda,

4. visokovodni obrambni sistem
Brežice – Sotla – strokovne podlage za
zavarovanje pred poplavami levega bre-
ga zaobalja Save na odseku Mihalovec
– Loče (od km 4,906 do začasnega izli-
va Gabernice),

5. ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob Ložnici od Zg. Gru-
šovelj do Levca – idejna zasnova,

6. ukrepi za izboljšanje poplavne
varnosti naselij ob Dreti od Gornjega
Grada do Nazarij – idejna zasnova,

7. dosegljivost, izkoristljivost in iz-
koriščenost podzemnih vodonosnikov.

7. Pogodbena vrednost:
1. 11,501.257 SIT,
2. 5,300.173 SIT,
3. 2,249.162 SIT,
4. 3,949.637 SIT,
5. /,

6. 8,990.003 SIT,
7. 3,490.743 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. dve,
2. dve,
3. ena,
4. ena,
5. ena (nepopolna),
6. dve,
7. dve.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 11,501.257 SIT, 9,880.352,11
SIT,

2. 5,300.173 SIT, 5,279.577,46
SIT,

3. 2,249.162 SIT,
4. 3,949.637 SIT,
5. /,
6. 9,028.131 SIT, 8,990.003 SIT,
7. 3,490.743,80 SIT, 3,213.595

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

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30562.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40004-6/00 Ob-42713
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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): ponudniki, ki so v postopku oce-
njevanja dosegli najvišje število točk, so iz-
brani kot najugodnejši ponudniki za izvaja-
nje naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za razpis pod točko:

1. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,

2. Svetovalni center, d.o.o., Ulica bra-
tov Tuma 3a, Ljubljana,

3. Inštitut za javno upravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljub-
ljana,

4. Svetovalni center, d.o.o., Ulica bra-
tov Tuma 3a, Ljubljana,

5. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fa-
kulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. analiza lokalnih gospodarskih

javnih služb za pripravo strategije go-
spodarskega razvoja Slovenije po vklju-
čitvi v Evropsko unijo,

2. analiza cen komunalnih proiz-
vodov in storitev, prispevkov ob cenah,
taks za obremenjevanje okolja ter po-
vračil za izkoriščanje in rabo naravnih
dobrin po občinah za 1999 in 2000,

3. strokovne podlage za izdelavo
odlokov o zagotavljanju obveznih lokal-
nih gospodarskih javnih služb v občinah,

4. strokovne podlage za poenoten
način uresničevanja predpisov na po-
dročju oblikovanja in določanja cen ko-
munalnih proizvodov in storitev,

5. strokovne podlage za določanje
stroškov amortizacije obveznih lokalnih

gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja.

7. Pogodbena vrednost:
1. 5,000.000 SIT,
2. 3,332.000 SIT,
3. 5,000.000 SIT,
4. 7,497.000 SIT,
5. 5,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. /,
2. 2,881.660 SIT,
3. /,
4. 6,002.765 SIT,
5. 1,273.824 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
1. tri,
2. tri,
3. tri,
4. dve,
5. tri.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 5,593.000 SIT, 4,600.000 SIT,
2. 3,700.000 SIT, 3,332.000 SIT,
3. 5,000.000 SIT, 4,499.363 SIT,
4. 8,800.000 SIT, 7,497.000 SIT,
5. 5,117.000 SIT, 5,000.000 SIT.

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

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
94 z dne 13. 10. 2000, št. 40004-6/00,
Ob-36934.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-42742
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 9. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GZL Geoprojekt, Podjetje
za geotehnična dela, d.d., Letališka 27,
1110 Ljubljana.

(a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava piezometra s tlačnimi tipali PM 7a.

7. Pogodbena vrednost: 27,446.495
SIT.

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

be: 29,775.604,57 SIT – 27,446.495 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 3/2000.

13., 14.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Ob-42744
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.
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3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 20. 4. 2000 ter spremembe sklepov
dne 25. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 43
veljavnih in popolnih ponudb, od katerih so
bile na javnem odpiranju ponudb zaradi ne-
popolnosti izločene 4 ponudbe. Pri ocenje-
vanju ponudb je naročnik upošteval vsa me-
rila, ki so bila objavljena in podana v razpisni
dokumentaciji ter za jezikovne skupine po-
sameznih sklopov predmeta javnega razpi-
sa izbral ponudnike, kot je navedeno v 5.
točki te objave.

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

Za sklop A (pisno prevajanje):
– za podsklop A1 (prevajanje iz sloven-

skega v angleški jezik) so izbrani ponudniki
Erika Koporčič, Mojca Andrijančič, Ida Gu-
arino, Euro, Jožica Granda, Ljiljana Spaso-
jevič, Alenka Milovanovič, A3, Amidas d.o.o.
in Akord s.p.;

– za podsklop A2 (pisno prevajanje iz
angleškega v slovenski jezik) so izbrani po-
nudniki Ida Guarino, Ljiljana Spasojevič, Jo-
žica Granda, Erika Koporčič, Alenka Milo-
vanovič, Maja Vitežnik, A3, Euro, in Akord
s.p.;

– za podsklop A3 (pisno prevajanje iz
slovenskega v nemški jezik) so izbrani po-
nudniki Jadranka Derviševič s.p., Ida Guari-
no, Euro, Nikka Subek Simon, Laura
Schmidt, A3, Amidas d.o.o., Robert Čam-
pa, Aleksandra Leskovic in Majda Novak;

– za podsklop A4 (pisno prevajanje iz
nemškega v slovenski jezik) so izbrani po-
nudniki Ida Guarino, Nikka Subek Simon,
Euro, Robert Čampa, A3, Majda Novak,
Aleksandra Leskovic, Jadranka Derviševič
s.p., Maša Valentinčič in Alfred Leskovec;

– za podsklop A5 (pisno prevajanje iz
slovenskega v francoski jezik) sta izbrana
ponudnika Jadranka Derviševič s.p. in Euro
prevajalska agencija;

– za podsklop A6 (pisno prevajanje iz
francoskega v slovenski jezik) sta izbrana
ponudnika Ljiljana Spasojevič in Jožica
Granda;

– za podsklop A7 (pisno prevajanje iz
slovenskega v hrvaški jezik) je izbran ponu-
dnik Jadranka Derviševič s.p.;

– za podsklop A8 (pisno prevajanje iz
hrvaškega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Vera Isakovič;

– za podsklop A9 (pisno prevajanje iz
slovenskega v češki jezik) je izbran ponu-
dnik Jadranka Derviševič s.p.;

– za podsklop A10 (pisno prevajanje iz
češkega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Mileva Šima;

– za podsklop A11 (pisno prevajanje iz
madžarskega v slovenski jezik) sta izbrana
ponudnika Julia Balint Čeh in Laura Schmidt
Rakovič;

– za podsklop A12 (pisno prevajanje iz
slovenskega v madžarski jezik) sta izbrana
ponudnika Julia Balint Čeh in Laura Schmidt
Rakovič;

– za podsklop A13 (pisno prevajanje iz
slovenskega v srbski jezik) je izbran ponu-
dnik Jadranka Derviševič s.p.;

– za podsklop A14 (pisno prevajanje iz
srbskega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Vera Isakovič;

– za podsklop A15 (pisno prevajanje iz
slovenskega v italijanski jezik) sta izbrana
ponudnika Mojca Andrijančič in Euro preva-
jalska agencija;

– za podsklop A16 (pisno prevajanje iz
italijanskega v slovenski jezik) sta izbrana
ponudnika A3 in Euro prevajalska agencija;

– za podsklop A17 (pisno prevajanje iz
slovenskega v ruski jezik) je izbran ponu-
dnik Jadranka Derviševič s.p.;

– za podsklop A18 (pisno prevajanje iz
ruskega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Vera Isakovič;

– za podsklop A19 (pisno prevajanje iz
slovenskega v nizozemski jezik) javni razpis
ni uspel;

– za podsklop A20 (pisno prevajanje iz
nizozemskega v slovenski jezik) javni razpis
ni uspel;

– za podsklop A21 (pisno prevajanje iz
slovenskega v španski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A22 (pisno prevajanje iz
španskega v slovenski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A23 (pisno prevajanje iz
slovenskega v makedonski jezik) javni raz-
pis ni uspel;

– za podsklop A24 (pisno prevajanje iz
makedonskega v slovenski jezik) javni raz-
pis ni uspel;

– za podsklop A25 (pisno prevajanje iz
slovenskega v albanski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A26 (pisno prevajanje iz
albanskega v slovenski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A27 (pisno prevajanje iz
slovenskega v danski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A28 (pisno prevajanje iz
danskega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik A3 d.o.o.;

– za podsklop A29 (pisno prevajanje iz
norveškega v slovenski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A30 (pisno prevajanje iz
slovenskega v romunski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A31 (pisno prevajanje iz
slovenskega v bosanski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop A32 (pisno prevajanje iz
bosanskega v slovenski jezik) javni razpis ni
uspel.

Za sklop B (konsekutivno prevajanje):
– za podsklop B1 (konsekutivno preva-

janje za angleški jezik) je izbran ponudnik
A3 d.o.o.;

– za podsklop B2 (simultano prevajanje
za angleški jezik) je izbran ponudnik A3
d.o.o.;

– za podsklop B3 (konsekutivno preva-
janje za nemški jezik) sta izbrana ponudnika
Andreja Pignar in Robert Čampa;

– za podsklop B4 (simultano prevajanje
za nemški jezik) sta izbrana ponudnika An-
dreja Pignar in Robert Čampa;

– za podsklop B5 (konsekutivno preva-
janje za francoski jezik) sta izbrana ponudni-
ka Ljiljana Spasojevič in Euro prevajalska
agencija;

– za podsklop B6 (simultano prevajanje
za francoski jezik) sta izbrana ponudnika
Andreja Pignar in Robert Čampa;

– za podsklop B7 (konsekutivno preva-
janje za češki jezik) je izbran ponudnik Ja-
dranka Deriševič s.p.;

– za podsklop B8 (simultano prevajanje
za češki jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop B9 (konsekutivno preva-
janje za srbski jezik) je izbran ponudnik Ja-
dranka Deriševič s.p.;

– za podsklop B10 (simultano prevaja-
nje za srbski jezik) je izbran ponudnik Vera
Isakovič;

– za podsklop B11 (konsekutivno pre-
vajanje za hrvaški jezik) je izbran ponudnik
Jadranka Deriševič s.p.;

– za podsklop B12 (simultano prevaja-
nje za hrvaški jezik) je izbran ponudnik Vera
Isakovič;

– za podsklop B13 (konsekutivno pre-
vajanje za madžarski jezik) je izbran ponu-
dnik Laura Schmidt Rakovič;

– za podsklop B14 (simultano prevaja-
nje za madžarski jezik) je izbran ponudnik
Julia Balint Čeh;

– za podsklop B15 (konsekutivno pre-
vajanje za ruski jezik) je izbran ponudnik
Jadranka Deriševič s.p.;

– za podsklop B16 (simultano prevaja-
nje za ruski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop B17 (konsekutivno pre-
vajanje za albanski jezik) javni razpis ni us-
pel;

– za podsklop B18 (simultano prevaja-
nje za albanski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop B19 (konsekutivno pre-
vajanje za makedonski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop B20 (simultano prevajanje
za makedonski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop B21 (konsekutivno pre-
vajanje za italijanski jezik) je izbran ponu-
dnik A3 d.o.o.;

– za podsklop B22 (simultano prevaja-
nje za italijanski jezik) je izbran ponudnik A3
d.o.o.;

– za podsklop B23 (konsekutivno pre-
vajanje za romunski jezik) je izbran ponu-
dnik A3 d.o.o.;

– za podsklop B24 (simultano prevaja-
nje za romunski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop B25 (konsekutivno pre-
vajanje za bosanski jezik) javni razpis ni us-
pel;

– za podsklop B26 (simultano prevaja-
nje za bosanski jezik) javni razpis ni uspel.

Za sklop C (lektoriranje):
– za podsklop C1 (lektoriranje iz mad-

žarskega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Amidas d.o.o.;

– za podsklop C2 (lektoriranje iz sloven-
skega v madžarski jezik) je izbran ponudnik
Amidas d.o.o.;

– za podsklop C3 (lektoriranje iz ruske-
ga v slovenski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C4 (lektoriranje iz sloven-
skega v ruski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C5 (lektoriranje iz češke-
ga v slovenski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C6 (lektoriranje iz sloven-
skega v češki jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C7 (lektoriranje iz hrva-
škega v slovenski jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C8 (lektoriranje iz sloven-
skega v hrvaški jezik) javni razpis ni uspel;

– za podsklop C9 (lektoriranje iz franco-
skega v slovenski jezik) javni razpis ni uspel;
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– za podsklop C10 (lektoriranje iz slo-
venskega v francoski jezik) javni razpis ni
uspel;

– za podsklop C11 (lektoriranje iz nem-
škega v slovenski jezik) je izbran ponudnik
Amidas d.o.o.;

– za podsklop C12 (lektoriranje iz slo-
venskega v nemški jezik) je izbran ponudnik
Laura Schmidt Rakovič;

– za podsklop C13 (lektoriranje iz an-
gleškega v slovenski jezik) je izbran ponu-
dnik Amidas d.o.o.;

– za podsklop C14 (lektoriranje iz slo-
venskega v angleški jezik) je izbran ponu-
dnik Amidas d.o.o.;

– za podsklop C15 (lektoriranje sloven-
skega jezika) javni razpis ni uspel.

6. (a) Kraj izvedbe: različno.
(b)
7. Pogodbena vrednost: orientacijska

vrednost je 35,000.000 SIT, naročila so
sukcesivna, glede na potrebe naročnika.

8.
9. Število prejetih ponudb: 43.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop A (pisno prevajanje):
– vrednost najvišje ponudbe: 8.925 SIT

z DDV za obračunsko stran prevoda,
– vrednost najnižje ponudbe: 3.752 SIT

z DDV za obračunsko stran prevoda.
Za sklop B (konsekutivno in/ali simulta-

no prevajanje):
– vrednost najvišje ponudbe: 46.410 SIT

z DDV za čas prevajanja 2 ur,
– vrednost najnižje ponudbe: 24.000

SIT z DDV za čas prevajanja 2 ur.
Za sklop C (lektoriranje):
– vrednost najvišje ponudbe: 3.623 SIT

z DDV za obračunsko lektorirano stran,
– vrednost najnižje ponudbe: 1.030 SIT

z DDV za obračunsko lektorirano stran.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22329.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 10/01 Ob-42776
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Ljubljanske tržnice, d.o.o. Ljubljana, kon-
taktna oseba: Hine Mavsar, Kopitarjeva 2/I,
1000 Ljubljana, tel. 300-12-00, faks
43-27-171.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 20. 12. 2000 ob 13. uri na naslovu:
Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.,
Ljubljana, Kopitarjeva 2/I, 1000 Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena: 30%,
– reference: 70%.
5. Naslov izvajalca, ki mu je naročilo do-

deljeno: FIT fizično in tehnično varovanje,
d.d., Ljubljana, Mestni trg 7.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje tržnice Center z odprtim pro-
storom na Vodnikovem trgu, Dolničarje-
vi ulici, Pogačarjevem trgu in objekta
Plečnikove arkade na Adamič Lundro-
vem nabrežju.

7. Pogodbena vrednost: 1.249,50
SIT/uro.

8. Število prejetih ponudb: 7.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1.927,80 SIT/uro, 1.249,50 SIT/uro.
10. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št 80-81 z dne 15. 9. 2000.
JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana

Št. 4/2001 Ob-42785
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod RS za

šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
tel.01/30-05-100, faks 01/30-05-199.

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

3. Datum izbire: 15. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost ponudbe (10%),
– usposobljenost ponudnika (20%),
– cena in plačilni pogoji (30%),
– roki dobave (10%),
– reference ponudnika (30%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) za grafične storitve:
– Boex DTP, d.o.o., Glonarjeva 8, 1000,

Ljubljana,
– BS Jabolko, d.o.o., Celovška c. 76b,

1000 Ljubljana.
B) za grafične in tiskarske storitve:
– Laserprint, d.o.o., Gosposvetska 13,

1000 Ljubljana,
– Škala Grafika, d.o.o., Velika čolnarska

10a, 1000 Ljubljana,
– Biro M, d.o.o., Podmilščakova 28a,

1000 Ljubljana,
– Utrip, d.o.o., Marov 2, 8250 Brežice,
– Maxinel, d.o.o., Dunajska 158, 1000

Ljubljana.
C) za tiskarske storitve:
– Tiskarna Ljubljana, d.d., Tržaška c. 42,

Ljubljana,
– Kočevski tisk, d.d., Ljubljanska 18a,

1330 Kočevje,
– Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Kajuhova

55, 1000 Ljubljana,
– Kagraf, d.o.o., Polhograjska 2, 1356

Dobrova.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: za iz-

vajanje grafičnih in/ali tiskarskih stro-
jev.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11., 12.

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana

Ob-42788
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ocenitev je strokovna komisija opravila
po merilih iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Vič, d.d, Koprska
94, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje premoženja Instituta “Jožef
Stefan”.

7. Pogodbena vrednost: 4,816.822,50
SIT.

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

be: 4,981.610 SIT, 4,816.822,50 SIT.
11., 12.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-42806
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

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

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

tev izbire): cena, plačilni rok, finančna moč
ponudnika, tehnična moč ponudnika vklju-
čujoč kader ponudnika, reference, sistem
kakovosti.

Izbrani ponudnik je pri vrednotenju po-
nudb po opisanih merilih zbral največje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Perftech, d.o.o., Pot na Lisi-
ce 4, 4260 Bled.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
mrežnih strežnikov.

7. Pogodbena vrednost: 9,044.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4, 2 nepo-

polni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,245.435 SIT, 9,044.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38462.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-42807
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarni-
ška 19, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev za prevoz in od-
stranjevanje pepela in žlindre.

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

tev izbire): cena prevoza in odstranjevanja,
cena čakalne ure, cena prevoza, plačilni
pogoji, oddana količina pepela in žlindre
kot sekundarna surovina, certifikat kakovo-
sti ISO 9001/9002 in certifikat ravnanja z
okoljem SIST EN ISO 14001.

Izbrani ponudnik je pri vrednotenju po-
nudb po opisanih merilih zbral največje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mecum, d.o.o., Litijska ce-
sta 43, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: odvoz
in odstranjevanje pepela in žlindre.

7. Pogodbena vrednost: vrednost pre-
voza in odstranjevanja 2.666 SIT/m3 (brez
DDV), vrednost čakalne ure 2.980 SIT/h
(brez DDV), vrednost prevoza 26,50
SIT/km*m3 (brez DDV).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 5-6 / 26. 1. 2001 / Stran 265

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– prevoz in odstranjevanje: 2.950 SIT in

2.666 SIT,
– čakalna ura: 4.500 SIT in 2.980 SIT,
– prevoz: 47 SIT in 26,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, Ob-37822.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-05-GD -
Sposobnost

Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Razveljavitev

Št. 0225/118 Ob-42911
Javni razpis za ugotavljanje sposobnosti

za dodelitev naročila gradbenih del: izvaja-
nje gradbenih del sanacij zemeljskih
plazov objavljen v Uradnem listu RS, št.
76-77 z dne 25. 8. 2000, Ob-34270, se
razveljavi.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

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-42541
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zavod za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, telefaks 01/534-66-
75, el. naslov: metod.podkriznik@z-naftni-
derivati.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih:

– 50.000 ton neosvinčenega motor-
nega bencina super 95 (NMB95),

– 32.000 ton dieselskega goriva,
– 48.000 ton kurilnega olja – ekstra

lahko.
4. Kraj dobave: lokacije na področju Re-

publike Slovenije in lokacije v državah EU s
katerimi bo Republika Slovenija sklenila
meddržavni sporazum o skladiščenju nafte
in njenih derivator Zavoda za obvezne re-
zerve nafte in njenih derivatov na ozemlju
omenjenih držav.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: /

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Za-
vod za obvezne rezerve nafte in njenih deri-
vatov, Sektor za oblikovanje obveznih re-
zerv, Metod Podkrižnik, vodja sektorja.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva za objavo predhodnega razpisa
na podlagi 66. in 67. člena je bila odposla-
na v torek 16. 1. 2001.

Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov, Ljubljana

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

Ob-42575
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– cevi in fazoni duktil od ∅∅∅∅∅80 do

∅∅∅∅∅400 mm,
– alkaten cevi od ∅∅∅∅∅3/4" do ∅∅∅∅∅110

mm,
– armature, kroglični zasuni, spojke,

ogrlice, fitingi, vijačni material – za cevi,
navedene v prvi in drugi alinei,

– vodomeri od ∅∅∅∅∅3/4" do ∅∅∅∅∅100 mm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo le za eno
vrsto materiala ali pa za vse skupaj.

4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna

dobava glede na potrebe naročnika; po-
godbo z izbranim ponudnikom bo naročnik
sklenil do 31. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., EE Vodovod,
Koroška c. 41, Kranj; kontaktna oseba Ro-
man Šter, tel. 04/280-62-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 2. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do 19. 3. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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): če ponud-
bo predloži skupina ponudnikov, mora pred-
ložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponuni-
kov, predvsem pa odgovornost posamez-
nega ponudnika za izvedbo 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: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 6. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave oziroma odzivni čas,
– garancija,
– plačilni pogoji.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena 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: 17. 1. 2001.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Št. 13/2001 Ob-42582
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Glo-

bočnika, Postojna.
2. Naslov naročnika: Cesta na Kremen-

co 2, 6230 Postojna, tel./faks
05/700-03-13.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona

Globočnika, Cesta na Kremenco 2, Postoj-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pravna vpraša-
nja – odvetniška pisarna B. Razdevšek, tel.
01/439-16-30, ostala vprašanja Osnovna
šola Antona Globočnika, Magdalena Penko
Šajn.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 2. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 52200-603-30089.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Antona Globoč-
nika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postoj-
na.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 2. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Antona Globočnika, Cesta na
Kremenco 2, 6230 Postojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki, mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti
starejši od 30 dni; samostojni podjetnik pri-
loži davčno napoved z bilanco stanja in bi-
lanco uspeha za preteklo leto; kmetje prilo-
žijo potrdilo o katastrskem dohodku;

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec št.....,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 1. 2001.
Osnovna šola Antona Globočnika

Postojna

Ob-42583
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
rovokopača 4×4×4 moči ca. 100 KM.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 2–3 mesece
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 26. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika, št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 2. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2001 ob 12. uri, na sedežu družbe Nigrad,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-42584
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.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: 90.000
kg polietilenska folija za ovijanje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v Me-
stni log 83.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava po posamezni naročilnici v obdobju
od 1. 4. 2001 do 31. 3. 2002.

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 folijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 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: 22. 2. 2001 ob 10. uri, v Mariboru,
Slomškov trg 10, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

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: 17. 1. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2/2001 Ob-42585
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalni

ultrazvočni aparat z barvnim dopplerjem
in s 15" barvnim monitorjem, 1 kos:

– aparat naj ima možnost hkratnega pri-
kaza B slike, barvnega dopplerja in dop-
plerja, t.i. “Tripleks mode”,

– aparat naj bo programsko enostavno
nadgradljiv in naj ima možnost prenosa digi-
talnih podatkov,

– multifrekvenčna širokopasovna kon-
veksna sonda z barvnim dopplerjem,

– multifrekvenčna širokopasovna tran-
svaginalna sonda z barvnim dopplerjem in
vsaj 140 kotom,

– multifrekvenčna širokopasovna linear-
na sonda z barvnim dopplerjem,

– aparat naj ima nožno stikalo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Notranjska c. 2, 1370
Logatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
prejema obvestila o izbiri.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Loga-
tec, tajništvo, Ivanka Tomazin, tel.
01/75-42-650.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50110-603-54336, sklic na številko: 00
5158877.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, No-
tranjska c. 2, 1370 Logatec, tajništvo ZD.

Ponudba mora biti označena: “Ne odpi-
raj – ponudba s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 2. 2001 ob 12. uri, v prostorih
ZD Logatec, v sobi direktorice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
15. 3. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): samostoj-
ni dobavitelj.

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 predloži-
ti naslednja dokazila oziroma izjave:

– izjavo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek,

– potrditev pristojnega sodišča, da v zad-
njih petih letih pred objavo naročila ponu-
dnik ni bil pravnomočno kaznovan za kazni-
vo dejanje, povezano z njegovim poslova-
njem in mu ni bilo pravnomočno prepove-
dano opravljati dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,

– odločbo upravne enote o izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih,

– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni,
samostojni podjetniki pa morajo predložiti
originalno potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt ŽR o stanjih sredstev na ŽR zadnjega
dne v mesecu za zadnjih 6 mesecev pred
oddajo ponudbe in napoved za odmero dav-
ka od dohodkov za preteklo leto,

– seznam najmanj treh opravljenih do-
bav digitalnih ultrazvočnih aparatov v zad-
njih treh letih pred objavo tega naročila v
Sloveniji, z imeni naročnikov, zneski in da-
tumi dobav,

– izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev
iz razpisne dokumentacije,

– zagotovljen pooblaščen servis v Slo-
veniji,

– izjavo, da nudi garancijo najmanj 12
mesecev po primopredaji,

– izjavo o zagotavljanju naslednjih plačil-
nih pogojev: 50% v 30 dneh od dneva do-
bave in instalacije, ostalo v 6 enakih meseč-
nih obrokih. Vrednost obroka se izračuna
skladno s spremembo prodajnega podjetni-
škega tečaja SIT za DEM banke Abanke,
d.d., v Ljubljani, na dan plačila posamezne-
ga obroka.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 25. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena: 80 točk,
b) prodajne storitve: 10 točk,
c) plačilni pogoji: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Zdravstveni dom Logatec



Stran 268 / Št. 5-6 / 26. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-42586
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.

Oražma.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310

Ribnica, faks 01/836-10-57, tel.
01/837-22-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in servisiranje digitalnega ul-
trazvočnega aparata.

Tehnična specifikacija:
– osnovna enota z vgrajenim 12" moni-

torjem, 1 kom,
– širokopasovna (3–7 MHz) konveksna

sonda, 1 kom,
– širokopasovna (4–9 MHz) endokavi-

tarna sonda, 1 kom,
– črno-beli termični tiskalnik in pripada-

joča oprema za delovanje, 1 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom dr. J.
Oražma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe, za-
ključek dobave najkasneje 40 dni po podpi-
su pogodbe (zaključek montaže).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. J. Oražma, Majnikova 1, Ribnica,
računovodstvo, kontaktna oseba: Ivanka
Gornik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev, in si-
cer vsak delovni dan od 8. do 13. ure. Po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo osebno ob predložitvi pooblastila ozi-
roma se jim na njihovo željo pošlje tudi po
pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV na žiro
račun Zdravstvenega doma Ribnica, št.
51310-603-18236. Lahko pa se znesek
poravna tudi na blagajni računovodstva
Zdravstvenega doma dr. J. Oražma, Majni-
kova 1, Ribnica, neposredno ob dvigu raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevale se bo-
do ponudbe, prispele do 5. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ponudba – Ne odpiraj –
s številko objave javnega razpisa in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta
naročila.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 5. 3. 2001 ob 13. uri, v
sejni sobi, Majnikova 1, Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: jih ni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni pogoji so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): navedeno
v razpisni dokumentaciji.

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: veljati mora do 30. 4.
2001, predviden datum odločitve o izbiri:
14. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Ivanka Gornik, tel.
01/837-22-20.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 1. 2001.

Zdravstveni dom dr. J. Oražma
Ribnica

Ob-42578
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
Specifikacija materiala je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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: Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, taj-
ništvo Oddelka za tehnične zadeve; dodat-
ne informacije Sašo Govekar, tel.
04/237-31-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko plačajo na bla-
gajni Mestne občine Kranj ali z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 2. 2001 do
16. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom:“ Ponudba za nabavo pi-
sarniškega materiala - ne odpiraj!“. Na hrb-
tni strani ponudbe mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 2. 2001 ob 9. uri na naslovu: Me-

stna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, soba št. 9.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ocenjene vre-
dnosti. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe ne more biti krajše od trajanja ve-
ljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

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: jih ni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 7. 2. 2001, 14. 2.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sašo Govekar, tel. št.
04/237-31-11.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 1. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 49-20/01 Ob-42595
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Roba

Šempeter pri Gorici.
2. Naslov naročnika: Ul.Andreja Gabr-

ščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

in montaža opreme za telovadnico pri
Osnovni šoli v Vrtojbi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Vrtojba.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: april - julij.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Projekt d.d.
Nova Gorica, Kidričeva 9a, Miran Toplak,
ing. grad., tel. 05/33-80-000.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 1. do 17. 2.
2001 .

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št.
52000-601-10243.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
12. ure. Ponudbe zapečatene v kuverte in
označene s pripisom “Ponudba-ne odpiraj”.
Na kuverti polni naslovom ponudnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OŠ Ivana Roba, Ul. Andreja
Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2001 ob 13.uri, sejna soba
Občine Šempeter-Vrtojba.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ba-
načna garancija v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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 (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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, sk-
lep o izbiri do 5. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 18. 1. 2001.

Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

Št. 13/2001 Ob-42690
1. Naročnik: Osnovna šola Podčetrtek .
2. Naslov naročnika: Trška c. 66, 3254

Podčetrtek, tel./faks 03/58-29-030,
58-29-239, naslov e-pošte ravnatelja: Dar-
ko.Pepevnik@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Podčetr-

tek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pravna vpraša-
nja - odvetniška pisarna B. Razdevšek tel.
01/439-16-30, ostala vprašanja Osnovna
šola Podčetrtek .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50730-603-35108.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Podčetrtek, Tr-
ška cesta 66, 3254 Podčetrtek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 2. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik ( pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznan-
ju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila - ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziro-
ma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni; samostojni podjetnik priloži
davčno napoved z bilanco stanja in bilanco
uspeha za preteklo leto; kmetje priložijo po-
trdilo o katastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec št. …..

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke ,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 3 točke,
– celovitost opisa - 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika - 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 1. 2001.
Osnovna šola Podčetrtek

Št. 403-10/01-1/2001 Ob-42704
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-27-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: fotokopir-
ni stroji (analogni) različnih zmogljivosti
– 46 kom (navedeni v specifikaciji razpisne
dokumentacije).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja naročila po sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav takoj po podpisu pogodbe; dobave naj
bi bile zaključene v 60 dneh po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana – Služba za ka-
drovske in materialne vire, pritličje, soba
013, Karin Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti vsak delovni
dan od 9. do 11. ure. Dodatna pojasnila se
lahko zahtevajo le pisno na osnovi pisnega
zahtevka ponudnika in se posredujejo vsem
ponudnikom. Dodatna pojasnila lahko po-
nudniki zahtevajo najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
ponudnik prejme brez plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 10. ure. Po-



Stran 270 / Št. 5-6 / 26. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nudnik lahko odda ponudbo priporočeno
po pošti, po kurirski pošti ali osebno na
naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, prevzemnica Karin Jakše, pritli-
čje, soba 013.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 28. 2. 2001 ob
11. uri, na naslovu: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava Repu-
blike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se-
stavni del ponudbe je tudi veljavna bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe.
Bančna garancija za resnost ponudbe se
izda v višini 5% vrednosti ponudbe in mora
biti veljavna do 4. 4. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za dobavljeno blago.

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: za posamezen stroj mo-
ra biti priložen RSO in varnostni atest (de-
klaracija o ustreznosti), garancijo – izraženo
s tovarniško deklariranim številom kopij, naj-
manj 12 mesecev in servisno vzdrževanje v
garancijski dobi in izven garancijske dobe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 4. 2001. Najugodnejši ponudnik bo
predvidoma izbran do 16. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) konkurenčnost cen, 0–25,
b) stroški vzdrževanja z rezervnimi deli v

življenjski dobi, 0–25,
c) cena tonerja na kopijo, 0–15,
d) življenjska doba stroja (št. kopij), 0–

10.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: predhodnega razpisa ni bi-
lo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Glavni urad

Št. 16/2001 Ob-42705
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Žni-

deršiča Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Rozmanova 25b,

6250 Ilirska Bistrica, tel. tajništvo:
05/714-15-41, faks 05/714-10-72.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. olja in nadomestni izdelki,
5. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona

Žnideršiča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska
Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pravna vpraša-
nja – odvetniška pisarna B. Razdevšek tel.
01/439-16-30, ostala vprašanja Osnovna
šola Antona Žnideršiča – ravnateljica šole
Karmen Šepec tel. 05/714-52-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 52210-603-31002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Antona Žniderši-
ča, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 2. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Antona Žnideršiča, Rozma-
nova 25b, 6250 Ilirska Bistrica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetnik pri-
loži davčno napoved z bilanco stanja in bi-
lanco uspeha za preteklo leto; kmetje prilo-
žijo potrdilo o katastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec št. ...,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 2. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 1. 2001.
Osnovna šola Antona Žnideršiča

Ilirska Bistrica

Št. 282/01 Ob-42706
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zdravstveni dom Kranj.
2. Naslov naročnika: OZG - OE ZD

Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj
04/2082-101, faks 04/2026-764.

3. (a) Vrsta in količina blaga: hemato-
loški analizator.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava v celoti (oddaja naročila skupaj).
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4. Kraj dobave: ZD Kranj, Kranj, Gospo-
svetska c. 10, Oddelek - laboratorij.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v
aprilu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Kranj - taj-
ništvo Kern Milka 04/2082-102, dodatne
informacije na tel. 04/2369-150, kontak-
tna oseba je Rudež Marko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 27. 1. 2001 do
6. 3. 2001; vsak delovni dan med 7. in
13. uro, 6. 3. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-6039-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 3. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG Kranj - OE Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 3. 2001 ob 12. uri, ZD Kranj, Go-
sposvetska c. 10, Kranj, II. nadstropje, knjiž-
nica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ce.

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: minimalne karakteristike
aparata, določene z razpisno dokumentaci-
jo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:  17. 4. 2001, sprejem
odločitve predvidoma 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najbolj ugodna ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
v smislu 26. člena ZJN je 11,000.000 SIT.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj

OE Zdravstveni dom Kranj

Št. 48 Ob-42714
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kombiniranega vozila za prediranje ka-
nalizacije in črpanje odpadne vode.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 do 4 me-
sece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 26. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika, št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 2. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, najkasneje do 26. 2. 2001.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2001 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora kot garancijo za resnost ponud-
be predložiti bančno garancijo v vrednosti
2,900.000 SIT in veljavnostjo do 27. 3.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42715
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
tristranskega prekucnika skupne mase
27t.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja sklopov.

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 26. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika, št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 2. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 2.
2001 ob 10. uri na sedežu družbe Nigrad,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora kot garancijo za resnost ponud-
be predložiti bančno garancijo v vrednosti
1,000.000 SIT in veljavnostjo do 27. 3.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 3. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-42728
1. Naročnik: Srednja gostinska in turi-

stična šola.
2. Naslov naročnika: Prekomorskih bri-

gad 7, 6310 Izola, tel. 05/64-17-159,
64-17-390, faks 05/64-15-495, e-naslov:
natasa.cah@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina:
1. sklop: kurilno olje
– 1. skupina: kurilno olje
2. sklop: čistila, čistilni pripomočki in

papirna galanterija
– 1. skupina: čistila, čistilni pripomočki

in papirna galanterija,
3. sklop: živila
– 1. skupina: špecerijska živila, konzer-

virana živila, testenine in mlevski izdelki,
– 2. skupina: sveže meso,
– 3. skupina: suho mesnati izdelki,
– 4. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
– 5. skupina: sveža zelenjava in sadje,
– 6. skupina: zmrznjena zelenjava in

zmrznjeni izdelki,
– 7. skupina: ribe – sveže in zmrznjene,
– 8. skupina: mleko in mlečni izdelki.
– 9. skupina: jajca – kokošja.
Količina blaga je razvidna iz razpisne do-

kumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva za celotne sklope
oziroma za celotne skupine.

4. Kraj dobave: Srednja gostinska in tu-
ristična šola Izola, Izola, Prekomorskih bri-
gad 7.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 30. 4. 2002; sukcesivna dobava.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Srednja gostinska
in turistična šola Izola, tajništvo, Nataša Cah
Izola, Prekomorskih brigad 7.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, žiro račun:
51430-603-30437 – sklic: 760090.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja gostinska in turistična
šola Izola, tajništvo, Nataša Cah, Prekomor-
skih brigad 7, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 10.30, Srednja go-
stinska in turistična šola Izola, knjižnica; po
priloženem urniku, ki je razviden v razpisni
dokumentaciji.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši rok plačila je 30 dni od prejetja raču-
na (v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2000).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: 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: reference pogodbenih
partnerjev iz javnih razpisov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe: cena,
plačilni rok, dobavni pogoji, reference, su-
per rabat, sponzorstvo; merila so natančno
definirana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Ob-42730
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje, d.o.o.
2. Naslov naročnika, številka telefona,

telefax: Savinjska cesta 11a, Trbovlje tele-
fon 03/56-53-100, faks 03/56-27-592,
E-mail komunala.trbovlje@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
smetarskega vozila z nadgradnjo 18 do
20 m3 za odvoz hišnih, komunalnih in
industrijskih odpadkov v tipskih zabojni-
kih 120 do 1100 litrov in zabojnikov 5
do 7 m3.

(b) Sprejemljive so samo ponudbe za
celoto.

4. Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali datum dobave: predvideni da-

tum zaključka dobave so 4 meseci po pod-
pisu pogodbe, predvidoma 30. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v tajništvu po-
djetja Savinjska cesta 11 a.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji in tehničnih karakteristikah smetarske-
ga vozila posreduje Dušan Petek, na podla-
gi pisnega zahtevka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago vsak delavnik od
11. do 13. ure, do vključno 1. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s plačilom na
blagajni podjetja, oziroma na ŽR št.
52700-601-11576.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do vključno 5. 3. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2001 ob 12. uri, na sedežu podjetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: dostaviti garancijo ban-
ke v višini 10% ponujene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila: pred-
viden je kredit dobavitelja za dobo 1 leta v
višini 10,000.000 SIT, ostanek plačila v 60.
dneh po dobavi. Ponujena cena mora biti
fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: dostavi-
ti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo na-
ročniku 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: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001, predvideni čas sprejema
ponudbe 31. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70 točk,
– čas dobave 5 točk,
– garancija 5 točk,
– prisotnost na trgu 20 točk.
Način uporabe in teža meril je določena

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neprimerne ponudbe:
– so ponudbe, ki ne izpolnjujejo v celoti

zahtevane tehnične karakteristike.
Nesprejemljive so ponudbe:
– katerih rok dobave smetarskega vozila

je daljši od 9 mesecev od podpisa pogod-
be,

– katerih ponudniki ne nudijo kredita v
višini 10,000.000 SIT.

17. Datum in številka predhodnega
razpisa: ni.
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 402-2/01 Ob-42732
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana.

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 sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Resljeva 18, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže pisarniške opreme je 40 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, OPVIŠ, Trubarjeva 5/IV, Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Sonja Pleško.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: prihodki organov mesta
Ljubljane, žiro račun 50100-630-810108,
sklic 10205, v znesku 15.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. marec 2001
do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Od-
delek za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, pri Sonji
Pleško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. marec 2001 ob 9. uri pred sobo
43/I, Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančne garancije navedene v razpisni do-
kumentaciji.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50%,
– kvaliteta 50%,
– garancija 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. januar 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 216 Ob-42734
1. Naročnik: Osnovna šola Loka.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18,

8340 Črnomelj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti 16,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
meso in mesni izdelki - perutnina - mleko in
mlečni izdelki - kruh - pekovski izdelki -
sadje in zelenjava - splošno prehrambeno
blago. Ponudnik se lahko prijavi za posa-
mezne sklope. Nepopolnih sklopov ne bo-
mo upoštevali.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Loka, Ki-
dričeva 18, 8340 Črnomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, 01/24-16-200, faks: 24-16-213,
kontaktna oseba Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001, ob 15.uri, Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): /

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: 15.3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Rovšek Miro,
01/24-16-215.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Osnovna šola Loka

Št. 214 Ob-42739
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta

Bevka.
2. Naslov naročnika: Dijaška 12 b,

5220 Tolmin .
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti 15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
meso in mesni izdelki - perutnina - ribe in
ribji izdelki - mleko in mlečni izdelki - kruh -
pekovski izdelki - sadje in zelenjava - sadni
sokovi - splošno prehrambeno blago. Po-
nudnik se lahko prijavi za posamezne sklo-
pe. Nepopolnih sklopov ne bomo upošte-
vali.

4. Kraj dobave: OŠ Franceta Bevka, Di-
jaška 12 b, Tolmin.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, 01/24-16-200, faks 24-16-213, kon-
taktna oseba Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št. 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-214.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001, ob 13. uri, Zavod za te-
hnično izobraževanje, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): /

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: 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Rovšek Miro,
01/24-16-215.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Osnovna šola Franceta Bevka, Tolmin

Št. 215 Ob-42740
1. Naročnik: Osnovna šola Belokranj-

skega odreda Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 42, 8333

Semič .
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti 15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
meso in mesni izdelki - perutnina - ribe in
ribji izdelki - mleko in mlečni izdelki - kruh -
pekovski izdelki - sadje in zelenjava - sadni
sokovi - splošno prehrambeno blago - za-
mrznjene testenine in pecivo. Ponudnik se
lahko prijavi za posamezne sklope. Nepo-
polnih sklopov ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Belokranj-
skega odreda, Semič 42, 8333 Semič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, 01/24-16-200, faks: 24-16-213,
kontaktna oseba Rovšek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št. 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-215.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2001, ob 14. uri, Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): /

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: 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Rovšek Miro,
01/24-16-215.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Osnovna šola Belokranjskega odreda
Semič

Št. 1/2001 Ob-42783
1. Naročnik: Osnovna šola Artiče.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Arti-

če, Artiče 39, 8253 Artiče, tel.
07/452-10-60, fax. 07/452-10-61, e-ma-
il: o-artice.nm@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1) sadje in zelenjava, 2) kruh in pekovsko
pecivo, 3) sveže meso, 4) mesni izdelki, 5)
mleko in mlečni izdelki, 6) jajca, 7) testeni-
ne in keksi, 8) splošno prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Artiče 39.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Artiče, Artiče 39, tajnica Anica Ribič. Ponu-
dnik mora ob dvigu predložiti popoln na-
slov, davčno številko in potrdilo o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) preko virmana na račun Osnov-
ne šole Artiče, št. 51620-603-31343, s
pripisom Za razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Artiče, Artiče 39,
8253 Artiče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5.  3. 2001 ob 12. uri na naslovu
Artiče 39.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% razpisne vredno-
sti skupine, za katero se javlja na razpis, z
veljavnostjo do 6.  4. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 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): /.

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) potrdilo, da proti po-
nudniku ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije (potrdilo izda pristojno sodišče ali
davčna uprava), 2) sodno overjeno dokazilo
o registraciji, ki ni starejše od 30 dni oziro-
ma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje

obrtne in obrti podobne dejavnosti, 3) do-
kazilo, da ni bila proti ponudniku izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
ponudnikovo nestrokovnost, 4) dokazilo, da
je poravnal davke in prispevke določene z
zakonom (potrdilo izda davčni urad ali carin-
ska uprava, 5) za samostojne podjetnike
dokazilo za poprečno stanje zadnjih treh
mesecev na ŽR, eventualno blokado ŽR in
obveznosti do banke.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 4. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 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: 19. 1. 2001.

Osnovna šola Artiče

Št. 10930001/01 Ob-42786
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4001 Kranj, faks 04/202-15-51, tel.
04/260-15-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava tekočih in pogonskih goriv

1. Bencin zeleni 95 15.700 litrov,
2. Dizel gorivo D2 24.670 litrov,
3. Petrolej motorni 2.000 litrov,
4. Kurilno olje ekstra lahko 390.000

litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Servis za protokolarne
storitve, Predosle 39, Kranj, Grad Strmol,
Dvorje 4, Cerklje na Gorenjskem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija tajništvo Servisa za protokolar-
ne storitve, Predoslje 39, Kranj. Dodatne
informacije, Jamšek Franc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure,
vsak delovni dan, od dneva te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo je 2.000
SIT, plačati na žiro računa št.
51500-637-53797, za javni razpis gorivo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2001, ob 8.30, soba p22.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

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): lahko se
predloži.

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: reference ponudnika naj-
manj en projekt podobnnega naročila, po-
prečni letni promet v zadnjih treh letih v
trikratni ocenjeni vrednosti javnega naroči-
la, dobavni rok največ 14 dni, kakovost po-
slovanja, veljavnost ponudbe najmanj 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 4. 2001, datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: rok do-
bave, kakovost storitev, cena, reference,
finančna sposobnost ponudnika, kadrovska
struktura zaposlenih pri izvedbi javnega na-
ročila, plačilni rok, veljavnost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Kranj

Št. 81-33/01 Ob-42790
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/474-24-32.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
sekundarne opreme za RTP 400/110
kV Okroglo 400 kV daljnovodno polje
Beričevo II. Vse ostale podrobnosti so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na vpogled na naslovu naročni-
ka. Odprti postopek.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki
zajemajo celotni razpis, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Okro-
glo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku
med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za
investicije II. nadstropje Andreja Mihevc, tel.
01/474-24-33, Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo:  2. 3. 2001 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3
C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 3. 2001 ob 13. uri, pri naročniku,
sejna soba B/IV nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje
veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 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): naročnik
bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev (poddobaviteljev)
in navedena pravna oblika odnosa med nji-
mi.

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:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa. Potrdilo pristojnega
organa, da predložena odločba izkazuje de-
jansko stanje oziroma, da stanje od izdaje
odločbe ni bilo spremenjeno (datum izdaje
in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdi-
la ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih petih letih, šteto od dne-
va objave javnega razpisa niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno: (datum potrdila ne sme biti sta-
rejši od 90 dni);

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni bilo
s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5 letih
ustavljeno,

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete pro-
izvajalca ISO,

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

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

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

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami (pogodbe med ponudnikom in prin-
cipali ali zastopniki ali druge listine, iz kate-
rih so razvidni nosilci garancije in ponudni-
kovi pogoji za vzdrževanje predmeta
naročila v Republiki Sloveniji),

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca,

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

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisa-
no javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svo-
je obveznosti do dobaviteljev blaga, podiz-
vajalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javne-
ga naročila (v skladu s 6. členom odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih po-
rabnikov, Uradni list RS, št. 71/99 in
78/99). Kolikor se datum oddaje ponudbe
ne bo skladal z datumom, ki ga bodo po-
nudniki izkazovali v mnenju pooblaščene-
ga revizorja, bomo tako ponudbo kot ne-
popolno izločili. Mnenje pooblaščenega re-
vizorja je potrebno predložiti, če celotna
ponudba ponudnika presega vrednost 50
mio SIT.

In vse ostale dokumente, navedene v
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (57%),
– plačilni pogoji (3%),
– s strani naročnika potrjene reference

proizvajalca identične opreme za zahtevane
napetostne nivoje (25%),
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– s strani naročnika potrjene reference
dobavitelja identične opreme za zahtevane
nepetostne nivoje (10%),

– tehnične prednosti ponudnika (5%),
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (–5%).
Merila so enaka za vsako zaključeno te-

hnično celoto in so podrobno prikazana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Franc
Prepeluh, tel. 01/474-27-36, faks
01/474-24-32. Ponudnik lahko v času raz-
pisa zahteva dodatna pojasnila v roku 10
dni od datuma objave naročila.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

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

Št. 81-33/01 Ob-42794
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/474-24-32.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
VN opreme za RTP 400/110 kV Okroglo
400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije, ki je na razpolago na
vpogled na naslovu naročnika. Odprti po-
stopek.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval samo ponudbe, in
sicer za naslednje dele:

A) odklopnik,
B) ločilniki in ozemljilniki,
C) tokovni merilni transformatorji,
D) napetostni merilni transformatorji,
E) podporni izolatorji.

Vsak del ponudbe predstavlja tehnično
zaključeno celoto.

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Okro-
glo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku
med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za
investicije II. nadstropje Andreja Mihevc, tel.
01/474-24-33, Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 3. 2001 do
12.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3
C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001 ob 13. uri, pri naročniku,
sejna soba B/IV nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje
veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 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): naročnik
bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti prilo-
žen spisek podizvajalcev (poddobaviteljev)
in navedena pravna oblika odnosa med nji-
mi.

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:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa. Potrdilo pristojnega
organa, da predložena odločba izkazuje de-
jansko stanje oziroma, da stanje od izdaje
odločbe ni bilo spremenjeno (datum izdaje
in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdi-
la ne sme biti starejši od 90 dni),

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

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

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

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni bilo
s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5 letih
ustavljeno,

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete pro-
izvajalca ISO,

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

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

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

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega tudi podizvajalca,

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami (pogodbe med ponudnikom in prin-
cipali ali zastopniki ali druge listine, iz kate-
rih so razvidni nosilci garancije in ponudni-
kovi pogoji za vzdrževanje predmeta
naročila v Republiki Sloveniji),

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

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizva-
jalcev in kooperantov zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6. členom odredbe o
finančnem poslovanju proračunskih porabni-
kov, Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99).
Kolikor se datum oddaje ponudbe ne bo
skladal z datumom, ki ga bodo ponudniki
izkazovali v mnenju pooblaščenega revizor-
ja, bomo tako ponudbo kot nepopolno izlo-
čili. Mnenje pooblaščenega revizorja je po-
trebno predložiti, če celotna ponudba po-
nudnika (vsota vseh sklopov) presega vre-
dnost 50 mio SIT.

In vse ostale dokumente, navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference proizvajalca za do-

bavo identične opreme napetosti 110 kV in
več na elektroenergetskih objektih v Slove-
niji (10%),

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka za dobavo identične opreme napetosti
110 kV in več na elektroenergetskih objek-
tih v Sloveniji (5%),

– tehnične prednosti (10%),
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (–3%).
Merila so enaka za vsako zaključeno te-

hnično celoto in so podrobno prikazana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Ivan Lo-
zej, tel. 01/474-24-27, faks
01/474-24-32. Ponudnik lahko v času raz-
pisa zahteva dodatna pojasnila v roku 10
dni od datuma objave naročila.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

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

Št. JN1-B/2001 Ob-42808
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks: 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema

za mamografsko diagnostiko, ki zajema:
– mamografski aparat,
– avtomatsko dnevno temnico z miniloa-

derjem in mešalcem kemikalij,
– specialini negatoskop za mamografske

filme,
– linearno ultrazvočno sondo s punkcij-

skim vodilom za priklop na ultrazvočno apa-
raturo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /.

4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika –
Vošnjakova ul. 2-4, Maribor, zmontirano in
preizkušeno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
60 dni po podpisu pogodbe oziroma v izjavi
navedeni rok dobave.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III, 2000 Maribor – Pravna služba, ga.
Andreja. Dodatne informacije pri kontaktni
osebi, tel.: 02/22-86-294.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig dokumenta-
cije je možen vsak delovni dan, med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19 DDV, kar
znaša 5.950 SIT, na žiro račun: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 2. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, 2000 Ma-
ribor, Pravna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 2. 2001, ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 300.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: 60 po dobavi oziroma v izjavi nave-
deni rok plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavljajo izvedbo po-
godbenih obveznosti, prav tako tudi izpol-
njuje druge pogoje za opravljanje dejavno-
sti, za katero ima izdano ustrezno dovolje-
nje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo razpisane vrste
blaga v celoti,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi navedeni rok plačila,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi navedeni rok dobave blaga,

– da zagotavlja poprodajne storitve in te-
hnično pomoč,

– da zagotavlja kvaliteto glede na tehnič-
no karakteristiko,

– da bo predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
višini 10% od vrednosti sklenjenega posla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, poprodajne storitve in tehnična po-
moč 10%, rok dobave 5%, tehnične pred-
nosti 5%, rok plačila 5%, strokovna priporo-
čila (reference) 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-42810
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gradbenega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. pesek in beton,
2. ostali gradbeni material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 28. 2. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42811
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
elektro materiala: zaradi obsežnosti spe-
cifikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.
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(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. drobni elektro material,
2. stikala,
3. žice, kabli in pribor,
4. svetila,
5. varovalni elementi,
6. upori in polprevodniški material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 28. 2. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,

– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42813
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov iz gume in plastike: zaradi ob-
sežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi Rudnika Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
dne 28. 2. 2001 ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42814
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gumi transportnih trakov: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. gumi transportni trakovi kvalitete K,
2. gumi transportni trakovi kvalitete NL.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 28. 2. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42815
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ventilacijskih cevi: zaradi obsežnosti spe-
cifikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 28. 2. 2001 ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42817
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
goriv in maziv: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. olja,
2. masti in spreji,
3. goriva,
4. filtri.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 28. 2. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42818
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
visokotlačnih cevi in priključkov: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. visokotlačne cevi,
2. visokotlačni priključki.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v

primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42819
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
kemičnih izdelkov in čistil: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. čistila in pribor za čiščenje,
2. barve, laki, lepila, razredčila in drugo.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42820
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
jamskega lesa in hlodovine: zaradi ob-
sežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42821
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov črne metalurgije: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. cevi raznih profilov,
2. jeklo okroglo,
3. pločevina,
4. jeklo kvadratno, ploščato, kotno, no-

silci,
5. žica za žično pletivo,
6. žične vrvi in pribor,
7. žica.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42822
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
orodja: zaradi obsežnosti specifikacije bla-
ga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. orodje strojno,
2. orodje ročno.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42823
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vrtalnih kron in drogovja: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. vrtalne krone,
2. vrtalno drogovje.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42824
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
pisarniškega materiala: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. potrošni pisarniški material,
2. potrošni računalniški material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 1. 3. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
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– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42825
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
transportnih valjčkov: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. valjčki nosilni,
2. valjčki čistilni,
3. valjčki amortizirni.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42826
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ležajev in tesnil: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. oljna tesnila,
2. O – tesnila,
3. ležaji kroglični,
4. ležaji valjčni.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko

zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42827
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
veznega in spojnega materiala: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

(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 posamezen
sklop.
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Sklopi:
1. elektrode in varilne žice,
2. žičniki,
3. vijačni material.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42828
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov zaščite: zaradi obsežnosti speci-
fikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(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 posamezen
sklop.

Sklopi:
1. rokavice in ostala zaščitna sredstva,
2. delovne obleke,
3. delovna obuvala.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42830
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vodovodnega in instalacijskega materi-
ala: zaradi obsežnosti specifikacije blaga
se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 12. uri.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42831
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
tehničnih plinov: zaradi obsežnosti speci-
fikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko

zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 2. 3. 2001 ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-42832
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika:  p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delov za visečo progo: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

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, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, (oziroma p.p. 80),
Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 28. 2. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2002.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
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Ob-42835
1. Naročnik: Dvojezična osnovna šola I

Lendava – 1. SZ. KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS
ISKOLA LENDVA.

2. Naslov naročnika: Kranjčeva 44,
9220 Lendava, tel.: 02/57-51-107, faks:
02/57-51-103.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je dobava extra lahkega
kurilnega olja (KOEL) - 110.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Dvojezična osnovna šo-
la I Lendava, Kranjčeva 44, 9220 Lendava,
ki je naročnik javnega razpisa.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene in jih
naročnik ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava extra
lahkega kurilnega olja v letu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Skupnost VIZ Len-
dava, Kidričeva 1, 9220 Lendava, razpisna
dokumentacija je na voljo v pravni službi
Korneliji Toth.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo takoj po
objavi javnega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 2.000 SIT (v ceno je
vključen DDV), ki ga ponudnik nakaže na
žiro račun naročnika št. 51920-603-30811.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 22. 2. 2001 do 12. ure v
zapečateni ovojnici, katera mora biti na na-
slovni strani opremljena z naslovom Sku-
pnost VIZ Lendava, Kidričeva 1, 9220 Len-
dava, v spodnjem levem kotu mora biti oz-
naka: “Ne odpiraj-ponudba na javni razpis
za dobavo kurilnega olja s številko objave
tega razpisa.“ Na hrbtni strani mora biti na-
slov ponudnika.

(b) Naslov kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na Skupnost VIZ Lendava, Kidričeva 1,
9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Dvojezične osnovne šole I Lendava (taj-
ništvo šole), Kidričeva 1, 9220 Lendava dne
23. 2. 2001 ob 8. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

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: ponudnik mora predloži-
ti naslednja dokazila:

– je registriran in ima dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

– da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, s.p.predložijo potr-
dilo davčnega urada, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;

– izpisek iz sodne evidence, da ponu-
dniku v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila, ni bila izdana odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;

– potrdilo davčnega urada, da ima po-
ravnane davke in prispevke določene z za-
konom;

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 obra-
zec, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka za pravne ose-
be, oziroma davčno napoved za fizične ose-
be;

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 31. 3. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 9.  3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
cena – do 10 točk,
plačilni pogoji – do 4 točke.
Naročnik bo izbral ekonomsko najugo-

dnejšo ponudbo.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridružuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega do-
bave od predpisanega glede na razpoložlji-
va finančna sredstva. Informacije lahko do-
bijo ponudniki izključno v pisni obliki, na
Skupnosti VIZ Lendava, pri Korneliji Toth.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: datum odposlanja zahteve za objavo
je 22. 1. 2001.

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Št. 1 Ob-42929
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, Ue.nm@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni

pisarniški in računalniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila po posameznih
sklopih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Republika Slovenija,
Upravna enota Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 3. 2001 do 31. 12. 2001 .

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in sku-
pne zadeve, Kettejev drevored 3, Novo me-
sto, Mateja Sotler, tel. št. 07/39-39-141.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisna dokumentacija je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Upravna enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 2. 2001 od 13. uri na Upravni
enoti Novo mesto, Kettejev drevored 3, 1.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z 10. členom zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2000 (Uradni list RS, št.
9/00 in 86/2000) se inštrumenti zavarova-
nja ne zahtevajo.

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 (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: pismena dokazila za do-
kazovanje izpolnjevanja pogojev so navede-
na v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 3. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 2.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kvalite-
ta materiala, cena, dobavni roki, plačilni po-
goji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sklenitev pogodbe za celotno ob-
dobje (do 31. 12. 2001) je pogojna, v celo-
ti se bo izvedla le, če bodo na voljo predvi-
dena proračunska sredstva. Dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom lahko pridobite pri
vodji naročila Mateji Sotler, na tel. št.
07/39-39-141 ali Mateja.Sotler@gov.si.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Upravna enota Novo mesto

Ob-42930
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Grajska 2, 1410

Zagorje ob Savi, telefon 03/56-64-100,
fax.03/56-61-078.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja – ekstra lahko
EL, količina ca. 120 000 litrov letno.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 3.
2001-31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v tajništvu na-
ročnika, soba št. 1, Prelogar Marjeta.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 21. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. V znesku ni
vključen 19% DDV na žiro račun naročnika
št. 52720-601-18631.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapirenju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in . uri v sejni sobi Rudni-
ka Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 30 dni od izdaje raču-
na.

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:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik prilo-
ži izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki, mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti
starejši od 30 dni; samostojni podjetnik pri-

loži davčno napoved z bilanco stanja in bi-
lanco uspeha za preteklo leto; kmetje prilo-
žijo potrdilo o katastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec št. ….,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni od javnega odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel svojo odločitev najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ce-
na-10 točk; plačilni rok – 4 točke; brezpla-
čen prevoz – 1 točka; odzivni čas – 1 toč-
ka; celovitost opisa ter skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

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

Ob-42576
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin, Neprofitna stanovanjska organ-
izacija, d.o.o.

2. Naslov naročnika, številka telefaksa:
Ljubljana, Frankopanska 5 (sedaj Zarnikova
3), faks 01/306-14-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
s komunalno ureditvijo za spremembo
namembnosti poslovnega objekta v
stanovanjski objekt.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar vk-
ljučuje izdelavo projektov: ni.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Topniška uli-
ca 58.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum pričetka del je maj 2001, dokončan-
je glede na terminski plan pa januar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-

acijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Neprofitna stano-
vanjska organizacija, d.o.o., Ljubljana,
Zarnikova 3, soba 317/III, Olga Funa, univ.
dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 26. 1.
2001 do 9. 2. 2001 med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokument-
acije znaša 70.000 SIT in se nakaže na
ŽR naročnika številka
50100-601-225641. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik
razpisne dokumentacije izkazati z doku-
mentom (položnica, virman...) iz katerega
je razvidno plačilo razpisne dokumentaci-
je. Naročnik ni davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Neprofitna stanovanjska
organizacija, d.o.o., Ljubljana, Zarnikova
3/vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba
– Topniška 58”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošil-
jatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 3. 2001 ob 13. uri, na naslovu naročni-
ka: Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba v III.
nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za res-
nost ponudbe če so zahtevana: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe, veljavna do
31. 5. 2001 v vrednosti 14,600.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno
z določili razpisnih pogojev iz razpisne do-
kumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): sklenitev
pogodbe za izvedbo naročila, kot je navede-
no v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik za ugotovitev finančne poslovne in teh-
nične usposobljenosti, poleg splošnih pogo-
jev po 41. do 43.členu Zakona o javnih naroči-
lih: navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001, 20. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– garancijski roki 15%,
– reference 15%,
– usposobljenost izvajalca 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: rok za informacije je do vključno
21. 2. 2001 pisno na faks 306-14-10 pod
šifro “Topniška 58”. Odgovore na vprašanja
bo naročnik posredoval pisno vsem ponud-
nikom.
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17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je: objava namere o javnem
naročilu je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

19.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Neprofitna stanovanjska
organizacija, d.o.o.

Ob-42738
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: gradnja
kanalizacije in prestavitev vodovoda v
Ozeljanu v dolžini 530 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: Ozeljan, Mestna obči-
na Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
16. 4. 2001, zaključek del 27. 7. 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, In-
vesticijsko-razvojni sektor.

Kontaktna oseba: 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 ra-
čun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 3. 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: 13. 3. 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 re-
snost 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 60 dni. Ponudnik naj na-
vede 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 po-
goje 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: 19. 1. 2001.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
d.d.

Št. 3/01 Ob-42812
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, p.p.

2, 4228 Železniki, tel 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.ze-
lezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadalje-
vanje izgradnje objekta Športna dvora-
na Železniki – gradbeno- obrtniška in
inštalacijska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj in sicer:

– gradbena dela (dokončanje + fasada),
– ključavničarska dela,
– alu – steklarska dela,
– mizarska dela,
– keramičarska dela,
– kamnoseška dela,
– cementni estrihi,
– tlakarska dela,
– slikopleskarska dela,
– stropne obloge (spuščeni stropovi),
– strojne inštalacije (vodovod, v. kanali-

zacija, ogrevanje, prezračevanje),
– elektroinštalacije.
Ponudnik lahko nudi minimalno enega

od zgoraj navedenih sklopov, lahko nudi
več sklopov skupaj ali pa celoto.

Naročnik si pridržuje pravico izbire naju-
godnejšega izvajalca po posameznih sklo-
pih, ne glede na obseg posameznih po-
nudb.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /.

4. Kraj izvedbe: Železniki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: okvirni čas iz-
vedbe 14 mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
kon. oseba Nataša Jelovčan, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT na žiro
račun 51510-601-11191 (Lokainvest
d.o.o., Škofja Loka).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica 48,
p.p. 2, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 3. 2001 ob 10.30 na naslovu:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Že-
lezniki, sejna soba – 2. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe z veljav-
nostjo 75 dni od dneva odpiranja ponudb v
odvisnosti od ponudbene vrednosti:

– ponudbena vrednost do 10 mio SIT –
 vrednost garancije 500.000 SIT,

– ponudbena vrednost od 10 mio do 20
mio SIT – vrednost garancije 1,000.000
SIT,

– ponudbena vrednost nad 20 mio SIT –
 vrednost garancije 4,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del bo na podlagi izstavljenih in
potrjenih mesečnih situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbranim ponudnikom oziroma z izbra-
nimi ponudniki sklenil pogodbo v skladu z
razpisno dokumentacijo.

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
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe mi-
nimalno 75 dni od dneva odpiranja. Odloči-
tev o sprejemu ponudbe v opcijskem roku.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bnejša merila za izbiro so določena v razpi-
sni dokumentaciji: ponudnena cena 60
točk, plačilni pogoji 15 točk, garancijski rok
25 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: v letu 1999.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Občina Železniki
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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

Ob-42542
1. Naročnik: Srednja ekonomska šola

Maribor.
2. Naslov naročnika: Trg Borisa Kidriča

3, Maribor, tel. 02/251-34-61, faks
02/252-32-98.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitve
čiščenja prostorov Srednje ekonomske
šole Maribor v skupni izmeri 3525 m2,
okvirna vrednost 25,200.000 SIT za trilet-
no obdobje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: Maribor, Trg Borisa Ki-
driča 3.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2001 –
za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Srednja eko-
nomska šola Maribor, Trg Borisa Kidriča 3,
Maribor, tajništvo, Marija Meglič, tel.
02/251-34-61, faks 02/252-32-98.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 15. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 8.000
SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun
naročnika, št. 52800-603-30645 – s pripi-
som: “za razpisno dokumentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja ekonomska šola Mari-
bor, Trg Borisa Kidriča 3, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 2. 2001 ob 10. uri, na naslovu:
Srednja ekonomska šola Maribor, Trg Bori-
sa Kidriča 3, Maribor, soba 106.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponud-
bene cene kot jamstvo za resnost ponudbe,
v primeru odstopa od ponudbe, ki jo lahko
naročnik vnovči. Vzorec garancije je prilo-
žen v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-

ni pogoji so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, stalnost cene.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 1. 2001.

Srednja ekonomska šola Maribor

Št. 4142-2/01 Ob-42577
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, št. telefaksa: 05/627-10-21,
št. tel. 05/664-62-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– posnetek obstoječega stanja stare-
ga dela objekta Osnovne šole Šmarje,

– izdelava projekta rušitvenih del,
– pridobitev gradbenega dovoljenja

za rušitev,
– izdelava kompletne projektne do-

kumentacije faze PGD, PZI in PID,
– izdelava lokacijske dokumentacije

in pridobitev vseh soglasij, potrebnih za
pridobitev enotnega gradbenega dovo-
ljenja za nadomestno gradnjo,

– pridobitev enotnega gradbenega
dovoljenja za nadomestno gradnjo.

Vrsta storitve: arhitekturne in inženi-
ring storitve po prilogi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odda v celoti.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe naj-
več 60 dni po obojestranskem podpisu po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Ko-
per. Dodatne informacije se dobi na Uradu

za družbene dejavnosti Mestne občine Ko-
per, tel. št. 05/664-62-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 1. 2001 do
roka za oddajo ponudb, v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper št. 51400-630-90004 s pri-
pisom: Javni razpis za izdelavo projektne
dokumentacije za Osnovno šolo Šmarje.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Ko-
per, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ul. 10,
6000 Koper.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 2. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Ko-
per, prvo nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za 500.0000 SIT veljavna do
30. 4. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo 60% pogodbenega zneska poravnal
po vložitvi popolne vloge za izdajo gradbe-
nega dovoljenja, 30% pogodbenega zne-
ska po izdaji gradbenega dovoljenja, 10%
pogodbenega zneska pa po predaji PID.
Računi bodo poravnani v 60-ih dneh po
potrditvi s strani naročnika.

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: da razpolaga z ustreznim
kadrom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov (Uradni list
SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št.
40/94, 69/94, 29/95, 59/96), Pravilnik o
podrobni vsebini projektne dokumentacije
(Uradni list RS, št. 35/98) ter drugi ustrezni
zakoni in predpisi.

(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:
30. 4. 2001. Predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: pogoj
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika
je izločitven. Pri izboru najugodnejšega po-
nudnika bomo upoštevali dve merili in sicer
cena in rok izvedbe del.

– Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov bodo točkova-
ne po naslednji formuli:
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ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.7.
– Najkrajši čas izvedbe dobi 100 točk:

Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov bo toč-

kovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.3.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik,
ki bo zbral najvišje število točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 4/2001 Ob-42579
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde

11, Ljubljana, telefaks: 230-29-05, telefon:
01/230-21-12, 01/230-21-57, elektron-
ski naslov: lekarn63@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: pranje delovnih oblek in
drugega perila B-27 ZJN.

4. Če je predvidena oddaja za vse sku-
paj: pobiranje in dostava po lokacijah.

Ponudnik mora prevzeti storitev v celoti
pri vseh lokacijah.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Borovnica, Vi-
dem Dobrepolje, Medvode, Ivančna gorica,
Brezovica, Grosuplje, Logatec, Vrhnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso možne.

7. Datum predvidenega začetka del: od
1. 3. 2001, datum predvidenega izvajanja
del: do 1. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in kontaktna oseba,
od katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Lekarna
Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana,
Nataša Jeršin, splošno kadrovska služba.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko osebno prevzame v času od 8. do
12. ure do 12. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija se izdaja ob
predložitvi potrdila o vplačilu 9.520 SIT na
žiro račun naročnika št.:
50101-603-45730.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora ponud-
bo predložiti do 19. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora ponudbo oddati
na naslov: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naročnik bo odpiranje ponudb izvedel
20. 2. 2001 ob 14. uri v svojih prostorih na
naslovu Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti finančno
zavarovanje, in sicer: menico ali denarni de-
pozit v znesku 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-

nik ne predvideva posebnih pogojev finan-
ciranja in plačila.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: kolikor bo v
okviru ene ponudbe zastopanih več ponu-
dnikov morajo le-ti predložiti pogodbo o sku-
pni izvedbi javnega naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih: pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. členu Zakona o javnih naro-
čilih:

– rok plačila 30 dni,
– letni prihodki od storitev večji od 10

mio SIT,
– tehnična in kadrovska usposobljenost,
– reference,
– da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni

imel blokiranega žiro računa,
– prevzem in dostava blaga po lokaci-

jah.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: izved-
ba naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi odločbami ni rezervirana za
posebno dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: ni posebnih zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadeva te vrste storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo te storitve: ponudniku ni
potrebno navesti imen in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritve.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum o sprejemu po-
nudbe: ponudba mora veljati do 15. 4.
2001. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 27. 2. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponujena cena: 90%,
– reference: 5%,
– finančna usposobljenost: 5%.
Merila so podrobno izdelana v razpisni

dokumentaciji
18. Druge informacije o naročilu: za do-

datne informacije o naročilu lahko pokličete
na telefon: 01/230-21-12, Jasna Ćetko-
vić, pomočnica direktorja za ekonomsko po-
dročje.

19. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa, če je: predhodni javni razpis ni
bil objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 1. 2001.

Lekarna Ljubljana

Št. 025-5/2001-3 Ob-42680
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slov-
enije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01 478 4800, faks
01/47-84-834.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve

vzdrževanja in popravila – servisno
vzdrževanje službenih vozil.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se oddaja po sklopih in sicer
po nalogah

Št. naloge OGU + znamka vozil
4.1. Glavni urad Renault,
4.2. Glavni urad Opel,
4.3. Glavni urad Nissan,
4.4. OGU Celje Renault,
4.5. OGU Celje Škoda,
4.6. OGU Celje Lada,
4.7. OGU Celje Fiat,
4.8. OGU Koper Renault,
4.9. OGU Koper Lada,
4.10. OGU Kranj Renault,
4.11. OGU Kranj Škoda,
4.12. OGU Kranj Fiat,
4.13. OGU Ljubljana Renault,
4.14. OGU Ljubljana Škoda,
4.15. OGU Ljubljana Lada,
4.16. OGU Ljubljana Fiat,
4.17. OGU Ljubljana Zastava,
4.18. OGU Ljubljana Daewoo,
4.19. OGU Ljubljana Subaru,
4.20. OGU Ljubljana Nissan,
4.21. OGU Maribor Renault,
4.22. OGU Maribor Lada,
4.23. OGU Maribor Hyundai,
4.24. OGU Murska Sobota Renault,
4.25. OGU Murska Sobota Škoda,
4.26. OGU Nova Gorica Renault,
4.27. OGU Nova Gorica Lada,
4.28. OGU Nova Gorica Wartburg,
4.29. OGU Novo mesto Renault,
4.30. OGU Novo mesto Škoda,
4.31. OGU Ptuj Zastava,
4.32. OGU Sevnica Lada,
4.33. OGU Sevnica Opel,
4.34. OGU Slovenj Gradec Renault,
4.35. OGU Slovenj Gradec Škoda,
4.36. OGU Slovenj Gradec Lada,
4.37. OGU Slovenj Gradec Nissan,
4.38. OGU Velenje Renault,
4.39. OGU Velenje Škoda,
4.40. OGU Velenje Lada,
4.41. OGU Ljubljana Suzuki.
5. Kraj izvedbe: na sedežu izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

dopustne v smislu sprememb obsega po-
godbenih obveznosti razvidnih iz pogodbe.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od sklenitve po-
godbe do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe.
Čas podpisa pogodbe in trajanje pogod-
benega dela sta odvisna od veljavne zakon-
odaje. Pogodba se podaljšuje z aneksom k
pogodbi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/47-84-927.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:  osebno do
28. 2. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v
višini 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-845-62067 18
25127-7130007-00000000.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo:  28. 2. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Nives
Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  28. 2. 2001 ob 10. uri na Ministrst-
vo za okolje in prostor, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
loge v celoti financira naročnik, rok plačila
je določen z veljavno zakonodajo.

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:  ponudnik mora razpola-
gati z ustrezno tehnično opremo za servisir-
anje vozil in imeti zaposlene delavce z us-
treznimi kvalifikacijami oziroma imeti oseb-
no ustrezne kvalifikacije.

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: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavna ponudba do
1. 4. 2001, predviden datum sprejema od-
ločitve do 16. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, reference od 0-15 točk, časov-
ni okvir izvedbe 0-20 točk, celovitost po-
nudbe 0-15 točk (najvišje število možnih
točk je 100).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode 01 478 4921, Franc
Ravnihar 04 237 3353.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 8123/153/2001 Ob-42688
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvedba elek-
tromontažnih del pri zamenjavi VN in se-
kundarne opreme v RTP Divača III. in IV.
faza-priloga I A št. kategorije 1.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: RTP Divača, Kraška ce-
sta 1, Divača.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: od 2. 4. 2001 do 9. 11.
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo Sektorja
za vzdrževanje, soba 22/IV., Mojca Ferleš,
dodatne informacije Marjan Kavčič.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno znesek nakazati):
57.120 (cena 48.000 SIT + DDV 9.120
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 2. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3 C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 2. 2001 ob 12. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija, ki se
glasi na 5% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pred-
ložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

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

– 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev pri elektromontažnih delih v II.ne-
varnostnem območju v stikališču 110 kV,
220 kV ali 400 kV v zadnjih 5 letih – ponu-
dnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta,
kjer je dela izvajal in pogodbenega partner-
ja. Če je pogodbeni partner ELES, naj na-
vede pogodbenega predstavnika s strani
ELES-a, če je pogodbeni partner izven

ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspe-
šnost,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju ; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da
je ponudnik pravočasno in pravilno porav-
nal vse svoje zapadle obveznosti,

– v primeru, da je vrednost ponudbe nad
50,000.000 SIT mora podati mnenje poo-
blaščenega revizorja, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je
poravnal svoje obveznosti do dabaviteljev bla-
ga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do
dneva oddaje ponudbe za javni razpis.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:

3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakoni in predpisi:

– Zakon o graditvi objektov,
– Energetski zakon,
– Tehnični predpisi za obratovanje in

vzdrževanje EEP,
– Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

prenapetostmi,
– Pravilnik o tehničnih normativih za

gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,

– Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-
lovode,

– Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,

– Pravilnik o tehničnih normativih za var-
stvo EEP in naprav pred požarom,

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
– Pravilnik o tehničnih normativih za za-

ščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
– Razni standardi,
– Upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska

odločba:
– Ureditvena odločba REI pri MGD.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
13. 4. 2001; 10. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), s strani naročnikov
potrjene reference podizvajalca za tovrstna
dela v 110, 220 in 400 kV stikališču, ki so
razvidna iz tehničnih razpisnih pogo-
jev(15%), s strani naročnikov potrjene refe-
rence ponudnika za tovrstna dela v 110,
220 in 400 kV stikališču, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (5%), plačilni po-
goji (5%), garancija za izvedena dela (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta bo 12. 2. 2001 ob
13. uri, v RTP Divača.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

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

Št. 8123/153/2001 Ob-42689
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvedba grad-
beno-obrtniških del pri zamenjavi VN in
sekundarne opreme v RTP Divača III. in
IV. faza-priloga I A št. kategorije 1.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: RTP Divača, Kraška ce-
sta 1, Divača.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: od 2. 4. 2001 do 9. 11.
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo Sektorja
za vzdrževanje, soba 22/IV., Mojca Ferleš,
dodatne informacije Marjan Kavčič.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno znesek nakazati):
57.120 SIT (cena 48.000 SIT + DDV 9.120
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 2. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3 C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 2. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija, ki se
glasi na 5% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pred-
ložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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 poleg

splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

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

– 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev pri elektromontažnih delih v II.ne-
varnostnem območju v stikališču 110 kV,
220 kV ali 400 kV v zadnjih 5 letih – ponu-
dnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe, naslov projekta-objekta,
kjer je dela izvajal in pogodbenega partner-
ja. Če je pogodbeni partner ELES, naj na-
vede pogodbenega predstavnika s strani
ELES-a, če je pogodbeni partner izven
ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspe-
šnost,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju ; podati
mora izjave vseh njegovih podizvajalcev, da
je ponudnik pravočasno in pravilno porav-
nal vse svoje zapadle obveznosti,

– v primeru, da je vrednost ponudbe nad
50,000.000 SIT mora podati mnenje poo-
blaščenega revizorja, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal svoje obveznosti do dabaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapa-
dle do dneva oddaje ponudbe za javni raz-
pis.

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:

3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakoni in predpisi:

– Zakon o graditvi objektov,
– Energetski zakon,
– Tehnični predpisi za obratovanje in

vzdrževanje EEP,
– Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

prenapetostmi,
– Pravilnik o tehničnih normativih za

gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,

– Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-
lovode,

– Pravilnik o tehničnih normativih za NN
elektroinstalacije,

– Pravilnik o tehničnih normativih za var-
stvo EEP in naprav pred požarom,

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
– Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
– Pravilnik o tehničnih normativih za za-

ščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
– Razni standardi,
– Upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska

odločba:
– Ureditvena odločba REI pri MGD.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
13. 4. 2001; 10. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), s strani naročnikov
potrjene reference podizvajalca za tovrstna
dela v 110, 220 in 400 kV stikališču, ki so
razvidna iz tehničnih razpisnih pogo-
jev(15%), s strani naročnikov potrjene refe-
rence ponudnika za tovrstna dela v 110,
220 in 400 kV stikališču, ki so razvidna iz
tehničnih razpisnih pogojev (5%), plačilni po-
goji (5%), garancija za izvedena dela (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta bo 12. 2. 2001 ob
9. uri, v RTP Divača.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

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

Št. 28/2001 Ob-42707
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 34,

9220 Lendava, tel. 02/578-92-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje labo-
ratorijskih storitev za naročnika, zdrav-
stvene in socialne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik bo opravljal storitve za vse ponu-
jene sklope skupaj.

5. Kraj izvedbe: sedež izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev je takoj po podpisu pogodbe,
obdobje sklenitve pogodbe – 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kidričeva 34,
9220 Lendava, uprava, Jožica Kovačič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 2. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno poslati ali
prinesti osebno na naslov Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, Lendava, v zapeča-
teni ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj –
ponudba”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 2. 2001 ob 12.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
o skupnem nastopanju ter določitev odgo-
vorne pravne osebe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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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: 1. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, rok izvedbe posamezne storitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Zdravstveni dom Lendava

Ob-42708
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: komunala.tr-
bovlje@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava, dostava
in razdelitev malic. Storitev je uvrščena
po ZJN v prilogo 1B št. 27.

Ocenjena vrednost naročila: 6,840.000
SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi izvajanje storitev le v
celoti.

5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje oziro-
ma na lokaciji Savinjska cesta 11a, Opekar-
na 27 in Gabrsko 59b.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek: 1. 4.
2001, dokončanje: 31. 3. 2002, trajanje
izvedbe: 12 mesecev, vsak delovni dan.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbov-
lje, Vladimir Draksler – vodja SKS ali Ivi
Lanišnik – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko z nakazi-
lom na ŽR: 52700-601-11576, pri APP Po-
družnici Trbovlje, z navedbo predmeta in
številko javnega razpisa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje, d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponud-
be, katere veljavnost je 60 dni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
obračuna izdanih blokov z rokom 40 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): taka sku-
pina mora predložiti pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila. Ne glede na to, ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no.

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: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(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: 60 dni, datum odloči-
tve: do 14. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, raznolikost malice 15 točk, rok
plačila 5 točk. Način uporabe meril je nave-
den v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbena cena za malico, ki je v
ponudbi za javni razpis višja od 570 SIT se
ne upošteva. Malica se dostavlja vsak de-
lovni dan ob 10.30, na navedene lokacije.
Ponudniki morajo predložiti mesečni jedil-
nik malic, na podlagi katerega so formirali
ponudbo. Mesečna količina je približno
1.000 malic. Ponudnik mora zagotoviti upo-
rabo izdanih bonov pri trgovski organizaciji
v Občini Trbovlje.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 40501-1/01-34 Ob-42725
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel.724-20-22, faks
721-40-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: redno letno in
zimsko vzdrževanje občinskih cest, ho-
dnikov za pešce, kolesarskih stez in jav-
nih parkirišč.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: za obdobje 1. 4.
2001 do 1. 4. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije se dobi-
jo na naslovu: Občina Domžale, Savska
2,1230 Domžale, Oddelek za gospodar-
ske javne službe, I. nadstropje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavni
dan med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, na ŽR št.
50120-630- 810230, sklic na – javni raz-
pis.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 3. 2001 ob 14. uri, Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69,1230 Domžale, konfe-
renčna soba, I. nadst.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10 mio SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po me-
sečnih situacijah v skladu z Zakonom o jav-
nih financah.

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: Zakon o javnih cestah, Odlok o občin-
skih cestah Občine Domžale, Odlok o kate-
gorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti
v Občini Domžale, pravilnika o vrstah vzdr-
ževalnih del na javnih cestah in nivoju re-
dnega vzdrževanja javnih cest.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena delovne sile 40 točk,
– cena strojne mehanizacije 50 točk,
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– potrjene reference 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: zahtevek za objavo je poslan 19. 1.
2001.

Občina Domžale

Št. 3949 Ob-42726
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-020, 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: avtobusni prevoz
delavcev NEK na delo in z dela (relacije
so navedene v razpisni dokumentaciji (1B).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za posamez-
ne relacije.

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 potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 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: 28. 2. 2001 ob 9. 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. do 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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 2. 3. 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: 18. 1. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 60/00 Ob-42733
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rozmanova 2,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Vrsta in opis storiteve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje po-
slovnih prostorov Komunale Novo me-
sto d.o.o.

Po prilogi 1A: storitve čiščenja stavb in
upravljanja z nepremičninami.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprjemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 4. 2001, konec del: 31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o.,Sektor razvoj in investicij,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kon-
taktna oseba: Goran Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
»Javni razpis za čiščenje poslovnih prosto-
rov Komunale Novo mesto d.o.o.”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o.,Sektor razvoj in investicij, Podbev-
škova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Goran Stanojević.

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 26. 2. 2001 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja in inve-

sticij, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1%
ocenjene vrednosti javnega naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): vse pravne
oblike skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. člena zakona
o javnih naročilih: /

15. Ali je izvedba naročila storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi razervirana za posebno dejavnost: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do
26. 4. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 5. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 70 točk,
2. certifikat kakovosti ISO 9001: 20

točk,
3. reference ponudnika: 10 točk.
Cena storitve bo preračunana v točke

po naslednji formuli:
minimalna cena izmed
vseh ponudikov x 70

cena v točkah =
ponujena cena posa-
meznega ponudnika

Po tej formuli dobi ponudnik z najnižjo
ceno 70 točk, ponudniki z višjimi cenami pa
ustrezno manj.

Certifikat kakovosti ISO 9001 bo ovre-
dnoten na naslednji način:

– 20 točk, če je ponudnik lastnik certifi-
kata kakovosti ISO 9001 in kot dokazilo
predloži overjeno fotokopijo certifikata,

– 0 točk, če ponudnik ni lastnik omenje-
nega certifikata oziroma ni predložil overje-
ne fotokopije certifikata.

Reference ponudnika bodo ovrednote-
ne na naslednji način:

– 10 točk, če je ponudnik v zadnjih 3
letih (1998, 1999, 2000) kvalitetno oprav-
ljal storitve čiščenja v vsaj sedmih organiza-
cijah in kot dokazilo predloži potrjeno izjavo
s strani naročnikov (investitorjev) v originalu
ali notarsko overjeni fotokopiji,

– 0 točk, če ponudnik v zadnjih 3 letih
(1998, 1999, 2000) ni (kvalitetno) opravljal
storitve čiščenja v vsaj sedmih organizaci-
jah oziroma kot dokazilo ne predloži potrje-
nih izjav s strani naročnikov (investitorjev) v
originalu ali notarsko overjeni fotokopiji.

Skupaj je možno doseči 100 točk.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran

ponudnik, ki bo izpolnil vse zahteve in po-
goje iz razpisne dokumentacije in glede na
navedena merila dosegel največje število
točk.

18. Druge informacije o naročilu: oce-
njena vrednost javnega naročila znaša
5,000.000 SIT.
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bil objavljen: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo v Uradnem listu Republike Slovenije:
22. 1. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 62100-0006/00 Ob-42735
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19/a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, elektronski naslov: obci-
na.sevnica@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje letnega
programa športa v Občini Sevnica za
leto 2001 – ZJN – priloga I B – storitve,
št. kategorije 26.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Sevnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, pooblaščena ose-
ba: Jože Maurer, tel. 07/81-61-214.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 1. 3.
2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Sevnica – soba št. 001.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): športna
zveza.

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: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik za vrednotenje športnih de-
javnosti v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št.
93/99) in Letni program športa v Občini
Sevnica (sklep občinskega sveta z dne
3. 11. 1999).

(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 do
30. 3. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudb: 15. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: število
zbranih točk po prilogi k Pravilniku za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Sev-
nica (Ur. l. RS, št. 93/99), v skladu s priori-
teto športa iz letnega programa športa v
Občini Sevnica (sklep občinskega sveta z
dne 3. 11. 1999).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Občina Sevnica

Št. 351-01/2001-04 Ob-42738
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: Občina Prebold,

Hmeljarska 3, 3312 Prebold, tel.
03/703-64-00, faks 03/703-64-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oz.1B ZJN-1:
izdelava oziroma priprava razpisne do-
kumentacije za izbor izvajalca za grad-
njo telovadnice in adaptacijo OŠ v Pre-
boldu in izvajanje nadzora nad gradnjo
oziroma izvajanjem gradbenih del (pri-
loga 1B/27).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni.

5. Kraj izvedbe: Prebold.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po razpisni do-
kumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Pre-
bold, Metka Šribar, tel. 03/703-64-02.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po tej ob-
javi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Občine
Prebold 50750-630-10313.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 2. 2001
do 12.ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Prebold, Hmeljarska 3,
3312 Prebold.

Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti z označbo »Ne odpiraj javni raz-
pis-šola nadzor«.

10. (a) Datum , čas in kraj odpiranja
ponudb: 20. 2. 2001 ob 18. uri, sejna so-
ba Občine Prebold.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: po razpisni dokumenta-
ciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
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 ZJN: po
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: Zakon o javnih naročilih, Zakon o gra-
ditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 60 dni, odlo-
čitev o sprejemu 20 dni po odpiranju po-
nudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Občina Prebold

Št. 351-03-6/01-159 Ob-42781
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240

Ljutomer, faks 02/581-16-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov: IP, PGD, PZI, PZR za novogradnjo
Osnovne šole Stročja vas.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Stročja vas.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 45 dni od podpi-
sa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti Uprave občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer, Dominika Grilc,
tel. 02/584-90-48.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do 19. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT in 19% DDV v
višini 950 SIT, z virmanom na ŽR št.
51930-630-76197.

Dostaviti je potrebno potrdilo o registra-
ciji Davčnega urada za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 2. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna so-
ba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni
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): razvidno
iz razpisne dokumentacije.

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: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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: Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o
podrobnejši vsebini projektne dokumenta-
cije, Odredba o normativih in standardih v
osnovnih šolah, Odredba o postopnem uva-
janju programa 9-letne osnovne šole.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Občina Ljutomer

Št. 462-02/4-01/0430-010 Ob-42782
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, 01/478-39-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: skupinski in indi-
vidualni tečaji tujih jezikov; št. 24 – izo-
braževalne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
zainteresirani ponudnik se lahko poteguje
za izvedbo izobraževanja tujih jezikov na
vseh lokacijah po Sloveniji ali samo za po-
samezne lokacije.

5. Kraj izvedbe: izobraževanje se bo iz-
vajalo na lokacijah: Carinska uprava RS –
Generalni carinski urad Ljubljana, Carinski
uradi: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Se-

žana in Ljubljana ter območje Brežic in Me-
tlike ali v prostorih ponudnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2001
do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
izobraževanje, Jana Vahčič, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 3. nadstropje, soba št. 314,
tel. 01/478-38-29.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Generalni carinski urad, Šmar-
tinska 55, 1523 Ljubljana, pritličje, vložišče
– soba št. 10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
GCU, Šmartinska 55, Ljubljana, 3. nadstro-
pje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

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: 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.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference v javni upravi.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba z izbranim izvajalcem bo
sklenjena po sprejemu proračuna za leto
2001 in pod pogojem, da bodo v proraču-
nu zagotovljena sredstva.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št.612-2/2001 Ob-42809
1. Naročnik: Ministrstno za šolstvo, zna-

nost in šport.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana, tel. 01/232-18-48, faks
01/232-18-55.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oblikovanje, tisk,
in distribucija sedmih številk mesečne
revije Šport mladih v nakladi 3500 izvo-
dov (I A točka 15 priloge Zakona o jav-
nih naročilih).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /.

5. Kraj izvedbe: /.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 5.  3. 2001
do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za
šport, Celovška 25, Janez Peterlin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 2. 2001
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Sektor za šport, Celovška 25,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2001 ob 12. uri, Sektor za
šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

– potrjena bančna garancija za resnost
ponudbe,

– izpolnjen vzorec izjave o bančni garan-
ciji za dobro izvedbo posla.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po potrjenem računu za opravljeno storitev
(Zakon o izvrševanju proračuna RS).

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: 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: 31. 12. 2001, 8.  3.
2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb:
– 30% ekonomsko najugodnejša ponud-

ba,
– 30% nudenje povezovanja tiskanega

medija (revije Šport mladih) z elektronskimi
mediji (radio, televizija),

– 30% reference s področja sodelova-
nja pri pripravi revij s sorodno tematiko,

– 10% predlog oblikovnih sprememb in
načina distribucije revije.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost naročila je
10,500.000 SIT.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-42836
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Občina Pivka, Ko-

lodvorska 5, 6257 Pivka, faks
05/72-10-102.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije faze IP, PGD, PZR in
PZI za telovadnico ob Osnovni šoli Piv-
ka.

Ocenjena vrednost del je 6,000.000
SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko potegujejo le za storitev
v celoti.

5. Kraj izvedbe: Občina Pivka.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive, vsak ponudnik
lahko ponudi le eno idejno arhitekturno za-
snovo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

– dokumentacija: ID do dne 2. 3. 2001,
– dokumentacija: LD, PGD, PZR do dne

18. 5. 2001,
– dokumentacija: PZI do dne 29. 5.

2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Ivan Čeligoj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 29. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun:
52200-640-61033 Občina Pivka, s pripi-
som za telovadnico Pivka.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 2. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska 5,
6257 Pivka, v zapečateni kuverti s pripisom
“Idejna zasnova za telovadnico Pivka – ne
odpiraj”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 3. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Pivka.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 300.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): skladno z
razpisno dokumentacijo.

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba naročila ni rezervirana za spe-
cifičen poklic, kolikor so izpolnjeni vsi po-
goji za opravljanje dejavnosti in vse zahteve
razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
32/00); Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne dokumentacije, Pravilnik o podrobnejši
vsebini razpisen dokumentacije, Zakon o
graditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dniki morajo navesti imena in strokovno kva-
lifikacijo osebja odgovornega za izvedbo
vsakega posameznega sklopa projekta.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
45 dni po oddaji. Izbira izvajalca bo predvi-
doma določena do 12. 3. 2001.

Naročnik bo prve tri ponudbe nagradil:
prvo izbrano 300.000 SIT, drugo izbrano
200.000 SIT in tretje izbrano 100.000 SIT.
S plačilom izbranim IP pomeni, da ponudni-
ki odstopajo od avtorskih pravic za oddano
dokumentacijo.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost idejne arhitekturne zasno-

ve, 30%,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe, 30%,

– način plačila in fiksnost cen, 10%,
– rok izvedbe, 10%,
– reference ponudnika, 10%,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,

10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2001.
Občina Pivka

Št. 100/01-41/03 Ob-42928
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, faks 04/237-31-06, tel.
04/237-31-40.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo ter infrastrukturo za
Komunalno cono II.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj –
Primskovo.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni čas
je 60 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za okolje in prostor,
Franc Nadižar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 26. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT je po-
trebno nakazati na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj, št. ŽR 51500-630-50113.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 22. 2. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj, Oddelek za okolje in pro-
stor, soba št. 192.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 22. 2. 2001 ob
13. uri v sobi št. 192.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čnih zavarovanj za resnost ponudb ni.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.

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: drugih posebnih pogo-
jev ni.

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: ni.

(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
60 dni od 22. 2. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, reference.

Najcenejši ni nujno, da je najugodnejši.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 1. 2001.
Mestna občina Kranj
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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

Popravek
Št. 1158 Ob-42745

V javnem razpisu za dobavo čistil in pa-
pirne galanterije, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001,
Ob-41990, Št. 1155, se 5.(c) točka popra-
vi in pravilno glasi:

5.(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z gotovino na blagajni bol-
nišnice ali predložiti dokazilo o virmanskem
nakazilu na ŽR št. 51500-603-34158, v
višini 5.000 SIT.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Popravek

Ob-42833
V objavi javnih razpisov za oddajo naročil

za blago po omejenih postopkih, in sicer:
– za splošni pisarniški material in predpi-

sane obrazce (Ob-42230),
– za pralna in čistilna sredstva, papirno

konfekcijo in vrečke iz plastičnih materialov
(Ob-42231) in

– za živila in material za prehrano
(Ob-42232),

objavljenih v Uradnem listu RS, št. 4 z
dne 19. 1. 2001 se v 10. točki doda nova
alinea, ki se glasi:

– da ni dal zavajajoče podatke.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 4/2001 Ob-42580
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde

11, Ljubljana, telefaks: 230-29-05, telefon:
01/230-21-12, 01/230-21-57, elektron-
ski naslov: lekarn63@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški,
računalniški in potrošni material po
predračunu (letne dobave v skladu s 3.
točko 19. člena zakona o javnih naročilih).

(b) Kraj dobave: Ljubljana, Borovnica, Vi-
dem Dobrepolje, Medvode, Ivančna gorica,
Velike Lašče, Brezovica, Grosuplje, Cerkni-
ca, Logatec, Vrhnika, Idrija, Stari trg pri Ložu.

(c) Če je predvidena oddaja za vse sku-
paj: ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga
po seznamu v razpisni dokumentaciji.

4. Datum predvidenega začetka del: od
10. 4. 2001, datum predvidenega izvajanja
del: do 10. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Lekarna Ljubljana, Uli-
ca Stare pravde 11, Ljubljana, Nataša Jer-
šin, splošno kadrovska služba.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko osebno prevzame v času od 8. do
12. ure do 12. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija se izdaja ob
predložitvi potrdila o vplačilu 9.520 SIT na
žiro račun naročnika št. 50101-603-45730.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: ponudnik mora ponudbo predložiti do
19. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: ponudnik mora ponudbo oddati na
naslov: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare prav-
de 11, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: menica ali denarni depozit
v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: ponudniki
morajo predložiti pogodbo o skupni izvedbi
posla.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih:

– plačilni rok 30 dni,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni

imel blokiranega žiro računa,
– da dobavlja blago fco lokacije naročni-

ka – razloženo,
– da je odzivni čas 1 delovni dan,
– da ima na razpolago vse vrste blaga in
– drugi pogoji določeni z razpisno doku-

mentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe: do 5. 3.
2001, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: do 21. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena ponudbenega predračuna.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde
11, Ljubljana, Janja Kadunc Mezek, vodja
splošno kadrovske službe.

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: ni bilo predhodnega razpi-
sa.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 1. 2001.

Lekarna Ljubljana

Št. 8/139 Ob-42661
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o.
2. Naslov naročnika: Belokranjska ce-

sta 24, 8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-670,
faks 07/30-61-697.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A. vodomeri: ocenjena vrednost

7,000.000 SIT
B. vodovodni material: ocenjena vre-

dnost 55,000.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Črnomelj in gradbišča

naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en  sklop, za več sklopov ali za vse

skupaj: dobavitelj se lahko poteguje za do-
bavo  blaga po posameznih sklopih ali pa za
celoten razpis. Ponudbe morajo biti  pred-
ložene po posameznih sklopih navedenih
pod A. in B.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
ponudnikov se bo ugotavljala in priznala za
obdobje od 1. 4. 2001 do 31. 3. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska
cesta 24, 8340 Črnomelj. Dvig razpisne
dokumentacije pri naročniku v tajništvu pri
Anici Mihelič, tel. 07/30-61-664. Dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo daje Danilo Vranešič, tel. 07/30-61-670.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 1. 2001
do vključno 23. 2. 2001 v času od 7. ure
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun št.
52110-601-13320 pri APP Novo mesto PE
Črnomelj ali na blagajni na naslovu naročni-
ka.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 26. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Komunala Črno-
melj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340
Črnomelj. Ponudbe morajo biti v zaprtih ku-
vertah, označene z napisom: Ne odpiraj –
za javni razpis – naročila za blago po omeje-
nem postopku – I. faza.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): vse pravne obli-
ke skladno z zakonom o gospodarskih dru-
žbah.

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: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 1. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje 41. do 43. člena zakona o javnih
naročilih in dodatni pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Javno podjetje Komunala Črnomelj,
d.o.o.
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Št. 48 Ob-42716
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
soli za posipavanje cest.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave
– 12 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu družbe Ni-
grad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 20. 2. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cest 30, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42717
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
gramoznih agregatov.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave
– 12 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu družbe Ni-
grad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 20. 2. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cest 30, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim

naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42718
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
betonskih mešanic.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave
– 12 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu družbe Ni-
grad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 20. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cest 30, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.
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12. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42719
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
laboratorijskega materiala in kemikalij.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za laboratorijski material
in  laboratorijske kemikalije.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave
– 12 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu družbe Ni-
grad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 20. 2. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cest 30, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-

be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Karmen Rep, univ. dipl. inž.
kem. tel. 02/45-00-300.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42720
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
asfaltnih zmesi.

(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja posameznih
sklopov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave
– 12 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu družbe Ni-
grad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cest 30, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
6,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Maribor

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku

Št. 48 Ob-42724
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor (tel. 02/45-00-36, faks
02/45-00-360).

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
splošnih del na področju vzdrževanja ko-
munalne infrastrukture (vzdrževanje
cest, javne razsvetljave in kanalizacij-
skega omrežja).

(b) 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.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe –
sukcesivno 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc (soba 114/I), vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.
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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. 48 Ob-42721
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo dela, ki so predmet razpisa, plačal v
60 dneh po prejemu računa.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.

12. 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 skladu z razpisno do-
kumentacijo.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

14. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Edhemu Redžiču (tel.
02/45-00-300).

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad,
Javno komunalno podjetje, d.d., Maribor

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje redne-
ga in investicijskega vzdrževanja tovor-
nih vozil (1A-1.).

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.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe –
12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 4,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po opravljeni storitvi 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): 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(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: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad,
Javno komunalno podjetje, d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42722
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje stroj-
ne računalniške opreme (1A-1.).

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.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe –
12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po opravljeni storitvi 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): 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.
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14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(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: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad,
Javno komunalno podjetje, d.d., Maribor

Št. 48 Ob-42723
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-306, faks
02/45-00-360.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevoz-
nih in strojnih storitev (1A-2.).

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.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe –
12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072
(APP Maribor).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 6,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po opravljeni storitvi 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): 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Edhemu Redžiču, tel.
02/45-00-300.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 1. 2001.

Nigrad,
Javno komunalno podjetje, d.d., Maribor

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-42581
1. Naročnik: Agencija za radioaktivne

odpadke.
2. Naslov naročnika: Parmova ulica 53,

1000 Ljubljana, tel. 236-32-00.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be (70. člen ZJN-1): 15. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čelni elektro viličar tipa EFG – DF
15, proizvajalec Jungheinrich, Ham-
burg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

A. Osnovna merila
A.1. Tehnični parametri viličarja: vre-

dnost merila: 100 točk (100/200),
A.2. Osnovna oprema: vrednost merila:

40 točk (40/200),
A.3. Dodatna oprema za manipulacijo:

vrednost merila: 20 točk (20/200),
A.4. Ponudbena cena: vrednost merila:

10 točk (10/200),
A.5. Način plačila: vrednost merila: 10

točk (10/200),
A.6. Rok dobave: vrednost merila: 10

točk (10/200).
B. Dodatno merilo: vrednost merila: 10

točk (10/200).
Pri ocenjevanju prispelih ponudb po

vnaprej postavljenih merilih je bilo ugotov-
ljeno, da ponudba izbranega ponudnika v
celoti izpolnjuje vse postavljene tehnične
zahteve in je zato pri ocenjevanju prejela
največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: podjetje Jungheinrich,
d.o.o., Špruha 20, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 5,596.863
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,746.000 SIT, 5,596.863 SIT.
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: 16. 1. 2001.
Agencija za radioaktivne odpadke

Št. 01/00 Ob-42596
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana, tel. 47-60-337.
3. Datum izbire: 9. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Delovna postaja Silicon Graphics
Octane 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša cena za prim-
erljivo kakovost in količino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Aster d.o.o., Nade
Ovčakove 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,698.558
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: / 
11. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročilo oddano po pogajanjih brez pred-
hodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 1. 2001.

Kemijski inštitut
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Ob-42779
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: UZ aparatura, 1 kos, SB Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izpolnjevanje vseh izločitve-
nih kriterijev, vseh tehničnih parametrov in
najnižja končna vrednost predračuna.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MEVI d.o.o., Ul. Kirbi-
ševih 93, 2204 Miklavž.

7. Pogodbena vrednost: 30,876.539
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 46.206.332,10 SIT, 30,876.539
SIT.

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: 22. 1. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Ob-42700
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovoda Kr-
melj-I faza, Krmelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, reference, plačilni pogoji; najugodnejši
ponudnik po navedenih kriterijih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Posavje d.d., Trg
svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost:
25,937.137,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 34,579.920,82 SIT; 30,596.729 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur list št.
73 z dne 19. 8. 2000.

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. 12/2001 Ob-42729
1. Naročnik: Univerza v Mariboru,

Ekonomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,

2000 Maribor, št. faksa 02/25 27 056.
3. Datum izbire: 24. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: cena, izpolnjevanje zah-
tev za vodenje in zagotavljanje kakovosti SIS
EN ISO 9000, reference. Ponudnik je bil
izbran, ker je imel najugodnejše reference
in ker je ponudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ISS Servisystem,
d.o.o., Maribor, Kopitarjeva 5.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 1. 2001.

Občina Sevnica

Ob-42775
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Pre-

šernova 27, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestni most preko
Koprivnice v Ločah pri Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena (70%), usposobljenost
(15%), reference (15%).

Ponudba izbranega izvajalca je najvišje
ocenjena glede na razpisana merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik –
Stanko Božičnik, s.p., Opekarniška c. 1,
Celje.

7. Pogodbena vrednost: 12,265.087
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,195.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,803.967,39 SIT, 12,265.087 SIT.
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: 18. 1. 2001.
Mestna občina Celje

po pooblastilu župana
Navor, d.o.o., Celje

Javni razpisi

Ob-42606
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov, Ministrstvo za promet in zveze,
Direkcija RS za ceste objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt »Cycling Track of Three
Countries«, št. SL – 9807.01.02

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
tel. + 386/1/478 80 02, faks: +
386/1/478 80 84.

2. Predmet javnega naročila: izvedba da-
ljinske kolesarske poti med mednarodnim
mejnim prehodom Rateče in Jesenicami.

3. Razpoložljiva PHARE sredstva:
356,785.40 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: Cestno po-
djetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj.

5. Ponudbena cena (brez davka):
356.785,40 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 7 me-
secev od uvedbe v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, 14. 11. 2000 ob 10. uri.

9. Število prispelih ponudb:
– CP Kranj d.d. Kranj, Slovenija,
– Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenija,
– SCT d.d. Ljubljana, Slovenija.

7. Pogodbena vrednost: 13,810.260
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: najvišja 17,273.088 SIT, najnižja
13,810.260 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 1. 2001.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
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10. Najvišja in najnižja ponudbena cena:
360.354,27 EUR in 356.785,40 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-36036,
36037.

Direkcija RS za ceste

Ob-42607
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 56/93),
and referring to Law on Public Procurement,
Article 55, paragraph 1, point 9 and para-
graph 3 of article 42 (OG RS 24/97) and
according to the article 117 & 118 of the
European Union Regulations and Proce-
dures of Public Tender Performed Ministry
of Transport and Communications, Roads
Directorate of the Republic of Slovenia

announces
the decision the selection of the

successful Tenderer for the project
»Cycling Track of Three Countries«, št.

SL – 9807.01.02

1. Contracting Authority: Ministry of
Transport and Communications, Roads Di-
rectorate of the Republic of Slovenia,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, tel. +
386/1/478 80 02, fax: + 386/1/478 80
84.

2. Subject of tender: Construction of the
long-distance cycle path between the inter-
national border crossing Rateče and Jes-
ence.

3. Available PHARE funds: 356.785,40
EUR.

4. The selected tenderer: Cestno pod-
jetje Kranj, d.d., Jezerska cesta 20, 4000
Kranj.

5. Tender price without taxes after arith-
metical corrections: 356.785,40 EUR.

6. Completion period: 7 months after
the issue of the Letter of Commencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after passed technical evalu-
ation.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Roads Directorate of the
Republic of Slovenia, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, 14 November 2000 at 10:00hrs.

9. Number of tenders:
– CP Kranj d.d. Kranj, Slovenia,
– Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenia,
– SCT d.d. Ljubljana, Slovenia.
10. Highest and lowest tender price

without taxes: 360.354,27 EUR in
356.785,40 EUR.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to
PHARE rules – Decentralised Implementa-
tion System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia:
OG RS 87-88/2000, 29/09/2000,
Ob-36036, 36037.

Ministry of Transport
and Communications

Road Directorate
of the Republic of Slovenia

Ob-42661
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS 56/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Mariborska raz-
vojna agencija

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt Podjetniški center Mariborske

razvojne agencije SL-9807.1.2.0.2.
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mariborska razvojna agencija, Partizan-
ska 47, 2000 Maribor, tel. 02/234-50-70,
faks 02/234-50-74.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
adaptacijskih gradbenih in obrtniških del na
objektu KPD za potrebe Podjetniškega cen-
tra mariborske razvojne agencije, skupne
kvadrature ca. 360 m2.

3. Razpoložljiva sredstva: Phare:
138.930,81 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: LIPA z.o.o.,
Kraigherjeva 19/A, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah.

5. Ponudbena cena brez davka:
138.930,81 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 6 me-
secev od vročitve obvestila o uvedbi v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Mariborska razvojna agencija,, Par-
tizanska 47, 2000 Maribor; 10. 11. 2000
ob 11. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. Lipa z.o.o., Kraigherjeva 19/A,

2230 Lenart v Slovenskih goricah,
2. Protech d.d., Ul. Vita Kraigherja 5,

2000 Maribor,
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Mari-
bor,

4. SGP Kograd d.d., Selovec 83,
2373 Šentjanž pri Dravogradu.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 167.138,88 EUR in
138.930,81 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih Pha-
re-Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Številka in datum objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.

87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35992 in
Ob-35993.

Mariborska razvojna agencija

Ob-42669
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 and 118 of the European Union Regu-
lations and Procedures of Public Tender
Performed, Maribor Development Agency
announces

Announces
the Decision on the Selection of the
Successful Tenderer for the project

Regional Human RESOURCE
Development centre Maribor

SL-9807.1.2.0.2.
1. Contracting Authority: Maribor Devel-

opment Agency, Partizanska 47, 2000 Mar-
ibor, phone: 02/234 50 70, fax
02/234-50-74.

2. Subject of Tender: Construction and
craftsmen for adaptation of 360 m2 of exist-
ing KPD building for the Regional Human
Development centre Maribor.

3. Available funds: Phare component:
138.930,81 EUR.

4. The selected Tenderer: LIPA z.o.o.,
Kraigherjeva 19/A, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah.

5. Tender price without taxes:
138.930,81 EUR.

6. Competition period: within 6 months
after the issue of the Letter of Commence-
ment.

7. Justification of the selection: the low-
est Tender price excluding taxes.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Maribor Development
Agency, Partizanska 47, 2000 Maribor;
10th November 2000 at 11.00 hrs.

9. Number of Tenderers:
1. LIPA z.o.o., Kraigherjeva 19/A,

2230 Lenart v Slovenskih goricah,
2. Protech d.d., Ul. Vita Kraigherja 5,

2000 Maribor,
3. Podjetje za gozdne gradnje in hor-

tikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Mari-
bor,

4. SGP Kograd d.d., Selovec 83,
2373 Šentjanž pri Dravogradu.

10. Highest and lowest Tender price
without taxes: 167.138,88 EUR and
138.930,81 EUR.

11. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to Phare
rules – Decentralised Implementation Sys-
tem.

12. No. and Date of announcement in
the Official Gazette of the Republic of Slov-
enia: OG RS 87-88, 29th September 2000,
No Ob-35992 and Ob-35993.

Maribor Development Agency
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Ob-42686

Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-
ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS 24/97) ter 117. in 118. členom pravil
in postopkov Evropske Unije za izvedbo jav-
nih razpisov Občina Solčava objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Kanalizacijski sistem in čistilna
naprava Solčava, št. SL-9807.3.2.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Sol-
čava, tel. +03/584-60-47, faks
+03/839-47-06.

2. Predmet javnega naročila: izvedba či-
stilne naprave Solčava (500 PE) in kanaliza-
cijskih kanalov od kraja Solčava do čistilne
naprave) v dolžini pribl. 660 m.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
125.000 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: PUP Velenje
d.d., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
Slovenija.

5. Ponudbena cena brez davka:
388.463,81 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: se-
dem mesecev po uvedbi v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, 16. no-
vember 2000 ob 10. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Ce-

lje, Slovenija,
2. PUP Velenje d.d., Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, Slovenija,
3. Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva

95, 1000 Ljubljana, Slovenija,
4. IMP Promont TEHPROM d.o.o.,

Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija,
5. GIZ GRADIS Ljubljana, Letališka

33, 1110 Ljubljana, Slovenija.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena

brez davka: 407.553,91 EUR in
356.058,86 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 91 z
dne 6. 10. 2000, Ob-36542.

Občina Solčava

Ob-42687
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), and referring to Law of
Public Procurement, Article 55, paragraph
1, point 9 (OG RS 24/97) and according to
Article 117 & 118 of the European Union

Regulations and Procedures of Public Ten-
der Performed Municipality of Solčava

Announces
the decision on the selection of the
successful Tenderer for the project
Sewage System and Waste Water

Treatment Solčava, No SL-9807.3.2.
1. Contracting Authority: Municipality of

Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, phone:
+03/584-60-47, fax: +03/839-47-06.

2. Subject of Tender: Construction of the
Waste Water Treatment Plant in Solčava
(500 PE) and construction of sewere main
of about 660 m from the village to the plant.

3. Available funds: PHARE: EUR
125.000.

4. The selected Tenderer: PUP Velenje
d.d., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
Slovenia.

5. Tender price without taxes: EUR
388.463,81.

6. Completion period: Within seven (7)
months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Water Management Insti-
tute, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, 16
November 2000 at 10:00 a.m.

9. Number of Tenders:
1. CM Celje d.d., Lava 42, 3000

Celje, Slovenija,
2. PUP Velenje d.d., Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, Slovenija,
3. Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva

95, 1000 Ljubljana, Slovenija,
4. IMP Promont TEHPROM d.o.o.,

Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija,
5. GIZ GRADIS Ljubljana, Letališka

33, 1110 Ljubljana, Slovenija.
10. Highest and lowest Tender Price

without taxes: EUR 407.553,91 and EUR
356.058,86.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tendering procedure according to
PHARE rules - Decetralised Implementation
System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia
6th October 2000, No.91, Ob-36557.

Municipality of Solčava

Št. 6/2001 Ob-42608

Na podlagi zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99) in pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/00) ter skladno z dogovorom o izvedbi
predpisanih postopkov za oblikovanje pred-
logov prejemnikov dotacij iz proračuna Me-
stne občine Maribor na področju ljubitelj-
ske kulture objavljamo po pooblastilu Me-
stne občine Maribor

javni razpis
za sofinanciranje redne dejavnosti

kulturnih društev, ki delujejo na
območju Mestne občine Maribor, v letu

2001

1. Na razpis se lahko prijavijo kulturna
društva s sedežem na območju Mestne ob-
čine Maribor, ki so včlanjena v Zvezo kultur-
nih društev Maribor (poslej ZKD Maribor) in
ki izkazujejo redno dejavnost v letu 2000,
ter ljubiteljska kulturna društva s sedežem
na območju Mestne občine Maribor, ki niso
vključena v ZKD Maribor.

2. Pri odločanju o sofinanciranju redne
dejavnosti društva bodo prvenstveno
upoštevana naslednja merila:

a) velikost društva, število delujočih sku-
pin in kontinuiteta delovanja društva;

b) javni nastopi društvenih skupin, vključ-
no z udeležbo na preglednih srečanjih SLKD
in ZKD Maribor, obiskanost prireditev in pre-
jete strokovne ocene,

c) strokovna usposobljenost vodij sekcij
in udeležba na izobraževalnih programih,
namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti;

d) dosežki na tekmovanjih ljubiteljske
kulture v zadnjem letu.

3. Na razpis se prijavijo tudi ljubiteljska
kulturna društva, v katerih delujejo skupine
s statusom vrhunske kulturne skupine. Nji-
hove prijave bodo obravnavane posebej in
na podlagi sprejetih meril SLKD in ZKD Ma-
ribor.

4. Skupaj s prijavo na razpis morajo
društva poslati potrebne podatke o dejav-
nosti na pripravljenih obrazcih, predložiti pa
morajo tudi kopijo finančnega poročila za
leto 2000.

5. Društva pošljejo prijavo z zahtevanimi
prilogami v zaprti kuverti s pripisom Javni
razpis – sofinanciranje redne dejavnosti kul-
turnih društev 2001 na naslov ZKD Mari-
bor, Partizanska 5, 2000 Maribor.

6. Prijave na razpis bomo sprejemali do
1. marca 2001. Prepozno prispele in nepo-
polne prijave ne bodo obravnavane.

7. Društva bodo o rezultatu razpisa ob-
veščena najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave oziroma takoj po
sprejemu odločitve župana MO Maribor.

Obrazce je mogoče naložiti s spletne
strani www.geocities.com/skladmaribor ali
pa so na voljo pri Območni izpostavi Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti Maribor,
Partizanska 5 v Mariboru (tel. 23-42-110 ali
25-11-686), kjer so dostopne tudi vse do-
datne informacije.

Zveza kulturnih društev
Maribor

Ob-42927

Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Laško za leto 2001, sprejetega na seji Ob-
činskega sveta Laško, dne 20.decembra
2000 in Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) Občina Laško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 2001 v Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi, iz območja

Občine Laško, ki so registrirani kot društva
z osnovno športno dejavnostjo,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge iz območja Občine Laško,

– vrtci in osnovne šole,
– planinska društva iz območja Občine

Laško, ki v svoji dejavnosti izvajajo progra-
me športnih panog.

II. V letu 2001 bomo sofinancirali na-
slednje programe športa:

1. Športna dejavnost predšolske in
osnovnošolske mladine v vrednosti do
1.499.408 SIT:

– interesna športna dejavnost predšol-
skih otrok zlasti izvajanje programa Zlati son-
ček,

– interesna športna dejavnost osnovno-
šolskih otrok, ki ima značaj organizirane re-
dne vadbe v šolskem športnem društvu,pro-
grama Krpan (šport.značka), medobčinska,
regijska in republiška tekmovanja po kole-
darju šolskih tekmovanj,

– ter akcije učenja plavanja in smučanja.
2. Programi športa mladine in odraslih

usmerjenih v tekmovalno kakovostni in vr-
hunski šport šport v vrednosti do 6.036.747
SIT:

– sofinancirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj ligaških tekmovanj in rednega
športnega treniranja,

– sofinancirali bomo programe vrhun-
skega športa (kategorizirani športniki) za de-
lo z mlajšimi selekcijami.

3. Programi športno rekreativne dejav-
nosti v vrednosti do 4.161.536 SIT:

– sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo za vadbene skupine z najmanj 20
udeležencev,

– sofinancirali bomo propagandne akci-
je in prireditve, ki imajo športno rekreativni
značaj in občinska prvenstva.

4. Programi športno rekreativne dejav-
nosti upokojencev in invalidov v vrednosti
do 558.025 SIT:

– sofinancirali bomo redno športno re-
kreativno dejavnost društva upokojencev in
invalidov z delnim pokrivanjem najemnin za
objekte in naprave, stroškov tekmovanj in
prireditev.

5. Programi športne dejavnosti v planin-
skih društvih v vrednosti do 775.500 SIT:

– sofinancirali bomo redno športno de-
javnost za vadbene skupine ali sekcije, ki
vključujejo najmanj 20 udeležencev in ima-
jo značaj športne panoge (trening in tekmo-
vanja).

6. Delo strokovnih kadrov v društvih in
klubih v vrednosti do 1.527.154 SIT:

– sofinancirali bomo izobraževanje stro-
kovnih kadrov v skladu s prioritetnimi potre-
bami po strokovnih kadrih v občini za posa-
mezne športe,

– sofinanciranje neposrednega dela
strokovnih kadrov.

7. Vzdrževanje in obnova športnih ob-
jektov v vrednosti do 4.093.127 SIT:

– sofinancirali bomo nujna vzdrževalna
in obnovitvena dela na športnih objektih,ki
so skupnega pomena v lasti občine in uprav-
ljanju društev.

8. Izvedbo občinskih in drugih tekmo-
vanj v vrednosti do 1.473.881 SIT.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za financiranje
športa v občini. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci z območja Občine Laško, ki
so svoje programe izvajali že v letu 2000.

IV. Prijava na javni razpis mora vsebova-
ti:

– naziv nosilca in izvajalca programa z
navedbo odgovorne osebe,

– odločbo o registraciji društva in žiro
račun društva,

– število vadbenih skupin oziroma tek-
movalnih selekcij in število vadečih v skupi-
nah po športnih panogah,

– skupno število članov v društvu, višina
letne članarine,

– seznam kategoriziranih športnikov,
– koledar oziroma razpored tekmovanj

in ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– plan in koledar prireditev in športnih

akcij v društvu,
– pogodbe sklenjene s trenerji in stro-

kovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče skupi-
ne oziroma tekmovalne selekcije v društvu,

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,

– pogodbe sklenjene za uporabo in na-
jem športnih objektov, ki jih uporablja
društvo ali klub in niso v lasti občine,

– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovi-
tvenih del na športnih objektih s popisi in
predračuni.

V. Rok za prijavo je do 25.februarja 2001
po objavi tega razpisa ter pismenim obvesti-
lom vsem športnim organizacijam v občini.

Prijave, ki ne bodo vsebovale zahtevanih
podatkov iz tč. IV, ne bodo upoštevane.

VI. Svoje prijave z zahtevanimi podatki
pošljete na naslov: Občina Laško, Mestna
ul. 2, 3270 Laško – s pripisom: “Šport
2001.“

VII. Predlog za sofinanciranje športnih
društev pripravi občinska uprava, sprejme
pa odbor za družbene dejavnosti.

VIII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa.

Občina Laško

Ob-42736

Na podlagi 26. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
15. člena Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Mislinja (19/96 in 75/97) in
Odloka o dimnikarski službi v Občini Misli-
nja (Ur. l. RS, št. 16/97 in 75/97) objavlja
Občina Mislinja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

dimnikarske službe na območju
Občine Mislinja

1. Naročnik – koncedent: Občina Misli-
nja, Šolska cesta 34, Mislinja.

2. Predmet koncesije: opravljanje go-
spodarske javne službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
ter protipožarne in zdravstvene zaščite ter
splošne varnosti (v nadaljevanju dimnikar-
ska služba).

3. Območje koncesije: dimnikarska slu-
žba se izvaja kot gospodarska javna služba
s podelitvijo koncesije na celotnem obmo-
čju Občine Mislinja.

4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be in traja 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pogoji podaljšanja bodo določeni v konce-
sijski pogodbi.

5. Za opravljanje koncesije mora konce-
sionar izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri pristojni davčni upravi v Sloveniji,

b) da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

c) da razpolaga z zadostnim številom
strokovnih kadrov in da je primerno tehnič-
no opremljen za učinkovito izvajanje vseh
storitev koncesije,

d) da ima reference o kvalitetnem in pra-
vočasnem dosedanjem delu,

e) druge pogoje določene v razpisni do-
kumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja, telefon
02/88-56-081, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Razpisno dokumentacijo je možno za-
htevati od 29. 1. 2001 do vključno 12. 2.
2001.

Za razpisno dokumentacijo je treba pla-
čati 5.000 tolarjev na žiro račun Občine
Mislinja št. 51840-630-25643 s pripisom
“razpisna dokumentacija za dimnikarsko slu-
žbo“. Kot dokazilo o plačilu navedenega
zneska je treba predložiti kopijo virmanske-
ga naloga.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena cena za storitve in predlog

načina letnega usklajevanja cen,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela in tehnične opremljenosti
in sposobnosti vodenja katastra kurilnih na-
prav,

– višina plačila koncesije v odstotku od
fakturirane vrednosti storitev,

– celovitost ponudbe,
– reference o dosedanjem delu zapo-

slenih na področju dejavnosti, za katero se
podeljuje koncesija,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncedentu.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za izvajanje dimnikarske službe“
je potrebno predložiti v zapečateni kuverti
do 14. 3. 2001 do 9. ure na naslov: Obči-
na Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja. Na-
slov pošiljatelja mora biti naveden na hrbtni
strani kuverte.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
2001 ob 9.30 v sejni sobi Občine Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.
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11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja, telefon
02/88-56-081, kontaktna oseba je Drago
Pogorevc, d.i.

12. Občina Mislinja si pridržuje pravico
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Mislinja

Ob-42737

Na podlagi 26. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
15. člena Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Mislinja (19/96 in 75/97) in
35. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Ur. l. RS, št. 41/96 in
75/97) objavlja Občina Mislinja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
pogrebnih dejavnosti na območju

Občine Mislinja
1. Naročnik – koncedent: Občina Misli-

nja, Šolska cesta 34, Mislinja.
2. Predmet koncesije: izvajanje pogre-

bne dejavnosti na območju Občine Mislinja
(v nadaljevanju pogrebna služba).

3. Območje koncesije: pogrebna služba
se izvaja kot gospodarska javna služba s
podelitvijo koncesije na celotnem območju
Občine Mislinja.

4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be in traja 10 let z možnostjo podaljšanja.
Pogoji podaljšanja bodo določeni v konce-
sijski pogodbi.

5. Za opravljanje koncesije mora konce-
sionar izpolnjevati naslednje pogoje:

a) da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri pristojni davčni upravi v Sloveniji,

b) da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

c) da razpolaga z zadostnim številom
strokovnih kadrov in da je primerno tehnič-
no opremljen za učinkovito izvajanje vseh
storitev koncesije,

d) da ima reference o kvalitetnem in pra-
vočasnem dosedanjem delu,

e) druge pogoje določene v razpisni do-
kumentaciji.

6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja, telefon
02/88-56-081, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Razpisno dokumentacijo je možno za-
htevati od 29. 1. 2001 do vključno 12. 2.
2001.

Za razpisno dokumentacijo je treba pla-
čati 5.000 tolarjev na žiro račun Občine
Mislinja št. 51840-630-25643 s pripisom
“razpisna dokumentacija za pogrebno služ-
bo“. Kot dokazilo o plačilu navedenega zne-
ska je treba predložiti kopijo virmanskega
naloga.

7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponujena cena za storitve in predlog

načina letnega usklajevanja cen,

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela in tehnične opremljenosti
in sposobnosti vodenja evidenc,

– višina najemnine od uporabe prosto-
rov in naprav, in inventarja za izvajanje po-
grebne dejavnosti,

– celovitost ponudbe,
– reference o dosedanjem delu zapo-

slenih na področju dejavnosti, za katero se
podeljuje koncesija,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncedentu.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za izvajanje pogrebne dejavnosti“
je potrebno predložiti v zapečateni kuverti
do 14. 3. 2001 do 11. ure na naslov: Obči-
na Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja. Na-
slov pošiljatelja mora biti naveden na hrbtni
strani kuverte.

9. Javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
2001 ob 11.30 v sejni sobi Občine Misli-
nja, Šolska cesta 34, Mislinja.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cedent z upravno odločbo najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Mislinja,
Šolska cesta 34, Mislinja, telefon
02/88-56-081, kontaktna oseba je Drago
Pogorevc, d.i.

12. Občina Mislinja si pridržuje pravico
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Mislinja

Št. 40501-2/01-33 Ob-42777

Na podlagi 66. člena in v skladu s 133.
členom Zakona o javnih naročilih objavljamo

javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

lekarniške dejavnosti
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

Domžale, tel. 7241-305, faks 7216-146.
3. Vrsta in opis storitve: koncesija za

opravljanje lekarniške dejavnosti.
4. Kraj izvedbe: Vir pri Domžalah (obmo-

čje KS Vir, Dob, Krtina).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 19. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, vložišče, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2001 ob 11. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale.

7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik:

– je zasebnik,
– se bo lekarna nahajala v naselju Vir,
– izkazati mora prostorske pogoje za iz-

vajanje lekarniške dejavnosti ali utemeljeno
namero o pridobitvi objekta,

– izpolnjevati pogoje, ki jih določa Za-
kon o lekarniški dejavnosti,

– zagotavljati mora obratovanje lekarne
preko celega dne (od 8. do 19. ure).

8. (b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o lekarniški dejavnosti.

9. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 90 dni.

10. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša lokacija v KS Vir (sredi-

šče naselja, lahka dostopnost, lahka dosto-
pnost osebam, ki uporabljajo javno prevoz-
no sredstvo, arhitektonska prilagojenost in-
validnim osebam, zagotovljeno ustrezno šte-
vilo parkirnih mest): 90 točk,

– eventualne dodatne storitve: 10 točk.
11. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo 22. 1. 2001.
Občina Domžale

Ob-42701

Jata, d.d., Hladilniška pot 34, 1129
Ljubljana, razpisuje

natečaj
o izbiri izvajalca LD in projektiranja I.
faze izgradnje perutninske klavnice v

Zalogu
Naziv investitorja: Jata, d.d., Hladilniška

pot 34, 1129 Ljubljana, Slovenija.
Predmet natečaja je:
A)
1. Izdelava LD za I. fazo gradnje razen

objekta čistilna naprava – egalizacijski ba-
zen.

2. Projektiranje PGD I. faze razen:
– prestavitev daljnovodov,
– čistilne naprave,
– podaljšanja nadstrešnice in
– reverzne osmoze,
ali B)
1. Izdelava LD za I. fazo gradnje razen

objekta čistilna naprava – egalizacijski ba-
zen.

2. Sodelovanje s firmo Falkestein pri pro-
jektiranju PGD v smislu upoštevanja veljav-
nih predpisov v Sloveniji.

3. Nostrifikacija PGD projektov I. faze
razen:

– prestavitev daljnovodov,
– čistilne naprave,
– podaljšanje nadstrešnice in
– reverzne osmoze.
Lokacija objektov je v zazidalnem obmo-

čju MP 7/2 v kompleksu perutninske klav-
nice na Hladilniški 37 v Zalogu.

Predviden začetek gradnje objektov je
september 2001.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
benika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– registracija za dejavnost reference in
– ostale ponujene ugodnosti.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo vsak dan od 8. do 12. ure na
Hladilniški 34 – oddelek Investicij. Vse do-
datne informacije pa dobijo pri vodji investi-
cij na tel. 01/52-81-711.

Rok za oddajo pisnih ponudb je največ
sedem dni po tej objavi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v zakonitem roku.

Jata, d.d., Ljubljana
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Javne dražbe

Št. 8/2001 Ob-42702
Na podlagi Uredbe o odprodaji, oddaji

ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98), Uredbe o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenja-
vi nepremičnin in premičnin v lasti Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 61/99) in na
podlagi sklepa občinskega sveta, Občina
Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah (v nadaljevanju: prodajalec) objavlja

prodajo nepremičnine – objekt stare
osnovne šole v Šentilju

s pripadajočim stavbnim in
funkcionalnim zemljiščem (pisna

dražba)
1. Predmet prodaje je stavba stare osnov-

ne šole s pripadajočim stavbnim in funkcio-
nalnim zemljiščem. Stavba je locirana na
parc. št. 131/10 (št. vložka 491) k.o. Šentilj
v Slovenskih goricah, v izmeri 1072 m2. Pri-
padajoče zemljišče k stavbi je zemljišče parc.
št. 12/2 (št. vložka 689) k.o. Šentilj v Slo-
venskih goricah, v izmeri 316 m2.

Nepremičnine so v uporabi.
2. Ogled in informacije: po dogovoru s

prodajalcem je možen ogled predmeta pro-
daje, katastrske kopije in izpiska iz zemlji-
ške knjige.

Informacije o razpisani prodaji lahko do-
bite na Občini Šentilj osebno ali po telefonu
02/651-13-31, pri Jožetu Bračko, med 8.
in 12. uro.

3. Izklicna cena: izklicna cena za celo-
ten predmet prodaje je 5,500.000 SIT neto
in ne vključuje nobenih davkov, dajatev ali
stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe oziro-
ma s prenosom lastništva.

Davek na promet nepremičnine in stro-
ške v zvezi s sklenitvijo pogodbe oziroma s
prenosom lastništva poravna dražitelj.

Uporabnik nepremičnine, ki je predmet
prodaje, ima predkupno pravico.

Prednost pri izbiri bo imel dražitelj z višjo
ponujeno ceno. Ponujeni rok plačila celot-
ne kupnine ne sme biti daljši kot 8 dni po
podpisu pogodbe oziroma po dogovoru.

4. Prodajni pogoji: nepremičnine se pro-
dajajo kot celota po sistemu “videno – ku-
pljeno”.

Pri oddajanju ponudb lahko brez omeji-
tev sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudba velja, če dražitelj do izteka ro-
ka za zbiranje ponudb vplača kavcijo v višini
550.000 SIT na blagajni prodajalca ali na
ŽR št. 51800-630-25573.

Plačana kavcija bo kupcu obračunana v
ceni, ostalim dražiteljem pa bo brez obre-
sti vrnjena v petih dneh po opravljeni javni
dražbi.

5. Vsebina in oblika ponudbe: ponudba
mora vsebovati najmanj tele podatke:

– ime, priimek oziroma firmo dražitelja,
– točen naslov dražitelja,
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in pri-

spevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

dražitelj ni imel blokade ŽR,

– potrdilo o državljanstvu, če je dražitelj
fizična oseba,

– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanja

zahtevanih pogojev, bodo izločeni iz postop-
ka javne dražbe.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba za nakup stare šole – ne
odpiraj”.

6. Rok za oddajo ponudbe: veljavne po-
nudbe morajo ne glede na način dostave
prispeti v tajništvo prodajalca prvi delovni
dan do 11.30, po izteku 15 dni od datuma
te objave.

7. Odpiranje ponudb – javna dražba: od-
piranje ponudb bo prvi delovni dan po izte-
ku 15 dni od datuma objave te dražbe, ob
12. uri, na naslovu prodajalca, v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo javno in ga bo
opravila komisija, ki jo bo imenoval župan
Občine Šentilj.

Kolikor se dražitelj udeleži odpiranja po-
nudb, mora pred odpiranjem komisiji pre-
dložiti pisno pooblastilo ali dokazilo o za-
stopanju.

Z uspelim dražiteljem se sklene pogod-
ba in le-ta mora biti sklenjena najkasneje v
petnajstih delovnih dneh po opravljeni dra-
žbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo kot skesnino. Predmet prodaje pa
se izroči v last in posest po vplačilu celotne
kupnine.

Občina Šentilj

Ob-42731
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg

Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta mestne občine Celje o pro-
daji poslovnih prostorov, last Mesne občine
Celje objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje je :
1. poslovni prostor – garaže, pisarne in

lokali s pritiklinami v stavbi Popovičeva 2,
Celje, v izmeri 776 m2 s stavbnim zemlji-
ščem v izmeri 3712 m2.

Izklicna cena je 59,430.521 SIT.
Nepremičnine so obremenjene z najem-

nim razmerjem. Najemnik ima ob izpolnje-
vanju pogojev dražbe predkupno pravico,
pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v
objekt, oziroma poslovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije in prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o državljanstvu za fizično osebo, oziroma ori-
ginalni izpisek iz sodnega registra s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Slo-
veniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi
je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih. V primeru, ko je ponu-
dnik najemnik kateregakoli poslovnega pro-
stora ali stanovanja, last Mestne občine Ce-
lje ali Stanovanjskega sklada občine Celje,
mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih
obveznostih iz naslova najemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no, ali osebno vročiti na naslov : Stanovanj-
ski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako: “Po-
nudba za nakup poslovnih prostorov na na-
slovu (naslov poslovnega prostora, za kate-
rega se daje ponudba)“.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
12. 2. 2001. Vsak ponudnik mora pred za-
ključenim rokom za oddajo ponudbe položi-
ti varščino v višini 10% od izklicne cene na
žiro račun Stanovanjskega sklada občine
Celje, št. 50700-652-25505, z navedbo
“varščina za javno dražbo“. Plačana varšči-
na bo izbranim ponudnikom vračunana v
ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5
dneh po izbiri ponudnikov.

Odpiranje pisnih ponudb bo 13. 2. 2001
ob 11. uri, v prostorih Stanovanjskega sklad
občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bo-
do ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpira-
nju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvi-
šjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi
najkrajši rok plačila celotne kupnine.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške cenitve, sestave in overitve pogodb ter
druge stroške v zvezi z nakupom ter preno-
som lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-130, faks 03/42-65-134, kon-
taktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepre-
mičnin je mogoč po dogovoru.

Stanovanjski sklad občine Celje

Razpisi delovnih
mest

Ob-42598
Zdravstveni dom Koper Svet zavoda raz-

pisuje delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobraz-
bo medicinske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijan-

ski jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 14
dni po objavi razpisa na naslov. Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
z oznako na ovojnici “Prijava na razpis”.

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

Zdravstsveni dom Koper
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Ob-42599
Znanstvenoraziskovalni center Sloven-

ske akademije znanosti in umetnosti razpi-
suje delovno mesto

predstojnika Prostorskoinformacij-
ske enote.

Poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da imajo doktorat znanosti ustrezne
smeri,

– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-
pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela,

– znanje tujih jezikov,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, bibliografijo in programsko
usmeritev Prostorskoinformacijske enote.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.

Pisne  prijave  z  dokazili  o  izpolnje-
vanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po
objavi na naslov ZRC SAZU, Ljubljana, Go-
sposka 13.

Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti

in umetnosti Ljubljana

Št. 45/2000 Ob-42600
ISH – Fakulteta za podiplomski humani-

stični študij, Ljubljana, Breg 12, Ljubljana v
skladu z 38. in 39. členom statuta razpisuje
delovno mesto

direktorja/direktorice (za dobo 4 let).
Poleg splošnih pogojev mora kandi-

dat/kandidatka izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– VII. stopnjo izobrazbe, ekonomske,
pravne ali podobne smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na enakih po-
dobnih delih,

– aktivno znanje angleškega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in

koordiniranja,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa

zakon.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: ISH - Fakulteta za
podiplomski humanistični študij, Ljubljana,
Breg 12, 1000 Ljubljana, z oznako “Za
razpis“.

ISH – Fakulteta za podiplomski
humanistični študij, Ljubljana

Ob-42780
Regijski pospeševalni center Posavje,

zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško, katere-
ga ustanoviteljice so Občina Brežice, Obči-
na Krško in Občina Sevnica razpisuje pro-
sto delovno mesto

direktorja Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje.

Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

področju vodenja ali na področju sveto-
vanja ter pospeševanja malega gospo-
darstva,

– da je državljan Republike Slovenije,

– da aktivno obvlada en tuj svetovni
jezik,

– da obvlada delo z osebnim računalni-
kom.

Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisni  prijavi  morajo  kandidati  priložiti
dokazila  o  izpolnjevanju  z  razpisom
določenih  pogojev,  življenjepis  ter  svojo
zamisel  programa  razvoja  dejavnosti
Regijskega  pospeševalnega  centra  Po-
savje  in  ukrepov  za  dosego  program-
skih  ciljev.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojni-
ci v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Regijski pospeševalni center Posavje, Bo-
horičeva 9, 8270 Krško, z oznako: “Za
razpis direktorja - ne odpiraj“.

Upravni odbor Regijskega pospeševal-
nega centra Posavje bo opravil izbor v 15
dneh po zaključku razpisa in o svojem iz-
boru obvestil prijavljene kandidate, vendar
je odločitev o imenovanju direktorja pravo
veljavna šele po sprejetem soglasju usta-
noviteljic.

Regijski pospeševalni center Posavje

Register političnih
strank

Št. 0302-18/05-028/52-00 Ob-42589
V register političnih strank se pod

zaporedno  številko  18,  kjer  je  vpisana
stranka Stranka enakopravnih dežel, s
kratico imena SED ter sedežem v Ljub-
ljani, Ulica Vide Pregarčeve 22, vpiše
zastopnik stranke Jožef Jarh, predsednik
stranke.

Št. 0302-18/05-028/58-00 Ob-42592
V register političnih strank se pod za-

poredno številko 36, kjer je vpisana stran-
ka Domoljubna enotna upokojenska
stranka – Liga za Slovenijo, s skrajšanim

imenom  Liga  za  Slovenijo  in  kratico 
imena DEUS – LZS ter sedežem v Ljub-
ljani, Dolenjska cesta 105, vpiše za-
stopnik stranke Tomaž Rozman, predse-
dnik stranke.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 029-1/01-402 Ob-42670
Sprememba pravil ZSSS – Sindikata

komunale, varovanja in poslovanja z ne-
premičninami Slovenije, Sindikata Ko-
stak komunalno stavbno podjetje, d.d.,
Leskovška cesta 2a, Krško, z matično šte-
vilko 1421484, ki so bila sprejeta dne
10. 8. 2000, se vpišejo v evidenco in hram-
bo statutov sindikatov pod zap. št. 33 pri
Upravni enoti Krško.

Št. 026-15/00 Ob-42795
Pravila sindikata z imenom Sindikat go-

stinstva in turizma Slovenije, Sindikat
Kompas MTS, Podružnica Kravanke, s
sedežem v Podkorenu 50a, 4280 Kranj-
ska Gora, ki so bila sprejeta na ustanov-
nem sestanku sindikata dne 8. 11. 2000,
se vzamejo v hrambo na Upravni enoti Je-
senice.

Pravila se vpišejo v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 72.

Št. 028-7/00-0202024 Ob-42800
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo Pravila osnovne enote sindikata far-
macevtov Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj z na-
zivom pravil: Pravila za delovanje osnovne
enote sindikata farmacevtov Ptuj – Ormož,
ime sindikata: Sindikat farmacevtov Slo-
venije SIFARM – osnovna enota sindika-
ta farmacevtov Ptuj – Ormož, Trstenja-
kova 9, Ptuj, sedežem sindikata: Trstenja-
kova ul. 9, 2250 Ptuj in kratico sindikata:
SIFARM.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 93.

3. Matična številka osnovne enote sindi-
kata farmacevtov Ptuj – Ormož je:
1370294.



Stran 310 / Št. 5-6 / 26. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-43/00-7 Ob-42601
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne
17. 1. 2001 izdal odločbo, v kateri je skla-
dno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, Naklo, Veletrgovi-
na Potrošnik d.d., Arhitekta Novaka 2,
Murska Sobota, Vele, trgovska družba
d.d., Ljubljanska cesta 64, Domžale,
Preskrba, trgovina na debelo in drobno
d.d., Partizanska 71, Sežana, Era, trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi izdelki,
d.d., Prešernova 10, Velenje, Trgovsko
podjetje Center d.d., Brodarjeva 5, Ce-
lje, Koloniale Veletrgovina d.d., Trža-
ška cesta 39, Maribor in Koloniale Pre-
hrana, družba za trgovino in storitve
d.d., Kardeljeva cesta 59, Maribor, skla-
dna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Koncentracija  se  bo  izvedla  s  kapital-
sko  povezavo  v  SUMA 2000  holding
trgovina  in  storitve  d.d.,  kar  se  bo
izvedlo  z  zamenjavo  delnic  zgoraj  nave-
denih  družb  za  delnice  holdinga  SUMA
2000.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih po-
datkov  o  strukturi  in  delovanju  upoštev-
nega  trga  trgovina  na  drobno  in  debelo
z  izdelki  za  vsakdanjo  rabo  ni  izkazan 
resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence,
zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju
skladnosti  koncentracije  s  pravili  kon-
kurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3073-1/00-19 Ob-42602
Postopek v zadevi ugotavljanja zatrje-

vane zlorabe prevladujočega položaja
zaradi neupravičene odpovedi pogodbe o
sodelovanju pri izvajanju storitve Internet
št. 9/3-018/3-98, sklenjene dne 1. 9.
1998 med družbama Telekom, d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in
Meglič Telecom & Co d.o.o., Žorgova
70, 1231 Ljubljana (pravni prednik
družbe Telemach, d.o.o.) na storitvenem
trgu dostopa do Internet omrežja in na
geografskem trgu Republike Slovenije, se
ustavi.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-42910
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je dne 22. 01. 2001 na podlagi 1. odstav-
ka 23. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; ZPOmK) izdal sklep o uvedbi po-

stopka proti Združenju bank Slovenije,
Šubičeva 2, Ljubljana in bankam Aban-
ka d.d. Ljubljana, Slovenska 58, Ljub-
ljana, Bank Austria Creditanstalt d.d.
Wolfova 1, Ljubljana, Banka Celje d.d.,
Vodnikova 2, Celje, Banka Domžale
d.d., Domžale, Ljubljanska 62, Domža-
le, Banka Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, Banka Societe Generale Ljub-
ljana d.d., Trg republike 3, Ljubljana,
Banka Velenje d.d., Velenje, Rudarska
3, Velenje, Banka Vipa d.d., Kidričeva
7, Nova Gorica, Banka Zasavje d.d., Tr-
bovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje, De-
lavska hranilnica d.d., Dalmatinova 4,
Ljubljana, Dolenjska banka d.d., Seidlo-
va 3, Novo mesto, Factor banka d.d.,
Železna 16, Ljubljana, Gorenjska ban-
ka d.d. Kranj, Bleiweisova 1, Kranj,
Hypo Alpe Adria banka d.d., Ljubljana,
Trg OF 12, Ljubljana, Koroška banka
d.d., Slovenj Gradec, Glavni trg 30, Slo-
venj Gradec, Krekova banka d.d. Mari-
bor, Slomškov trg 18, Maribor, Nova
kreditna banka Maribor d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, Nova Ljubljanska ban-
ka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, Pomurska banka d.d., Murska
Sobota, Trg zmage 7, Murska Sobota,
Probanka.d.d., Gosposka ulica 23,
Maribor, Poštna banka Slovenije d.d.,
Vita Kraigherja 5, Maribor, SKB banka
d.d.,  Ajdovščina  4,  Ljubljana,  Slo-
venska  investicijska  banka,  Ljubljana,
Čopova  38,  Ljubljana,  Volksbank -
Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30,
Ljubljana, Slovenska zadružna kme-
tijska banka, d.d. Ljubljana, Miklošiče-
va 4, Ljubljana, Hranilnica in posojilni-
ca KGP Kočevske d.d., Roška cesta 8,
Kočevje, Hranilnica LON d.d., Kranj,
Bleiweisova 2, Kranj, se uvede postopek
ugotavljanja kršitve 5. člena ZPOmK v
povezavi s 3. členom ZPOmK z usklajenim
določanjem obrestnih mer za tolarske vloge
od 14. julija 1999 in priporočili ZBS o najvi-
šjih obrestnih merah za tolarske vloge.

Urad  je  na  podlagi  15.  člena  ZPOmK
z  namenom  izvajanja  nadzora  nad  upo-
rabo  določb  ZPOmK  spremljal  in  anali-
ziral  razmere  na  trgu  ponudnikov  banč-
nih  storitev.  Zaradi  ugotovljenega  načina
gibanja  obrestnih  mer  za  tolarske  vloge
članic  Združenja  bank  Slovenije  in  ob-
stoja  priporočil  Združenja  bank  Slovenije
o  najvišjih  obrestnih  merah  za  tolarske
vloge, kar izkazuje verjetnost kršitev 5. čle-
na ZPOmK v povezavi s 3. členom ZPOmK,
je Urad uvedel postopek po uradni dol-
žnosti.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v po-
stopku, da Uradu RS za varstvo konku-
rence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od ob-
jave  in  da  pošljejo  pisna  mnenja  o
postopku ter dokumente, ki bi bili lahko
pomembni za odločitev, ne da bi formalno
zahtevali status udeleženca v postopku.
Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK
vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo
pravni interes prijavitelja za udeležbo v po-
stopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za

zagotavljanje
likvidnosti proračuna

Št. 403-14/01 Ob-42838
V skladu z Navodilom o pogojih ter nači-

nu ponudbe prostih denarnih sredstev ozi-
roma prostega namensekga premoženja Mi-
nistrstva za finance (Ur. l. RS, št. 81/00)
objavljamo napoved potrebnih denarnih
sredstev za zagotavljanje likvidnosti prora-
čuna Republike Slovenije v februarju 2001.

Ministrstvo za finance sprejema ponudbe
za nakup zadolžnic v skupni vrednosti do
5.000 mio SIT. Ministrstvo za finance bo
vpisovalo zadolžnice med 5. 2. 2001 in
28. 2. 2001.

Najmanjši znesek ponudbe za nakup za-
dolžnic znaša 50 mio SIT.

Zavezanci za ponudbo prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance pošljejo
ponudbe za nakup zadolžnic po faksu na
številko 01/425-70-66.

Ministrstvo za finance

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-42778
Družba Scala Zarja, d.d., Petrovče, vpi-

sana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Celju, pri vl. št. 063/10123100, je na
svoji skupščini dne 20. 12. 2000 sprejela

sklep
o poenostavljenem zmanjšanju

osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa se osnovni kapital, ki

je doslej znašal 93,000.000 SIT zmanjša
za 68,000.000 SIT, tako da po izvedenem
zmanjšanju znaša 25,000.000 SIT.

Ob-43024
Za 2. redno skupščino delničarjev

družbe Radeče papir, d.d., ki bo dne 23.
2. 2001 na sedežu družbe, sklicatelj – upra-
va razširja 5. točko dnevnega reda s pod-
točkama c) in d), ki se glasita:

c) Ugotovi se, da je član NS Gorazd Krnc
podal odstopno izjavo dne 24. 1. 2001.

d) Za novega člana NS se imenuje Peter
Tevž. Imenovanje traja do poteka mandata
sedanjega NS.

Radeče papir, d.d.
uprava

Objave delniških
družb
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Stečajni postopki
in likvidacije

Objave sodišč

Št. 25/2000 S-42534
To sodišče je dne 15. 1. 2001 s sklepom

oprav. št. St 25/2000, začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ANA trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Trstenjakova
12, Ptuj, matična številka 5402905, šifra de-
javnosti 11002.

Odlsej firma glasi: ANA trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Trstenjakova 12,
Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Dr. Dra-
go Dubrovski Cesta na Roglo 11/g, Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in doka-
zi v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki
pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 27. 3. 2001,
v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob 10. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča, dne 15. 1.
2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 1. 2001

St 77/2000 S-42535
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je v

postopku prisilne poravnave nad dolžnikom
Agensinvest investicije, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14, Koper,
s sklepom opr. št. St 77/2000 z dne 15. 1.
2001 ustavil postopek prisilne poravnave, ker
je predlagatelj – dolžnik umaknil predlog za
začetek postopka prisilne poravnave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 1. 2001

St 27/2000 S-42536
To sodišče razpisuje narok za prisilno porav-

navo v postopku prisilne poravnave nad dolžni-
kom Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta žele-
zarjev 8, Jesenice, matična številka 5475619,
šifra dejavnosti 11009, ki bo dne 15. 2. 2001
ob 13. uri v sobi 121/1 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne re-
organizacije ogledajo v stečajni pisarni tega so-
dišča, v času uradnih ur, vsak ponedeljek, sre-

do in petek od 9. do 12. ure, ob sredah tudi
popoldne od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2001

St 61/2000-7 S-42537
To sodišče je s sklepom St 61/2000 z dne

12. 1. 2001 začelo in zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Marjan Šink, s.p., Poljan-
ska cesta 104, Gorenja vas.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbri-
še iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 1. 2001

St 216/93-299 S-42538
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje

osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v
stečajnem postopku nad Projektni team
2000 p.o. Maribor – v stečaju, ki bo dne
23. 2. 2001 ob 10. uri v sobi 253/II tukajšnje-
ga sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za glav-
no razdelitev stečajne mase v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča št. 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2001

St 16/90 S-42671
To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/90 z

dne 18. 1. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom HIKO Olga Meglič, industrija
hidravlične in kmetijske opreme, p.o., Dola-
ne 33a.

Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2001

St 210/2000 S-42672
To sodišče je s sklepom St 210/2000 dne

18. 1. 2001 začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Vilma Hiti-Flek, čistilni servis s.p., iz
Kočevja, Trdnjava 7, stanujoče na naslovu
Trdnjava 14a, Kočevje, vpisana v register sa-
mostojnih podjetnikov pod št. 48-0585/97.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Olga
Tanko, odvetnica iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi do-
kazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 4. 2001 ob 12. uri, soba 368/III tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2001

St 71/2000 S-42673
To sodišče je s sklepom opr. št. St

71/2000 z dne 28. 12. 2000 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Altech,
Alternativne tehnologije, d.o.o., Verovško-
va 58, Ljubljana in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se za upnika 1. razreda
položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne spre-
meni.

Ugotovi se, da je upnik 2. razreda, T & R,
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, konvertiral svojo
terjatev v lastniški delež pod pogojem, da bo
prisilna poravnava sklenjena, podal izjavo o vpi-
su novih deležev in bo po pravnomočnosti tega
sklepa pridobil 79,92% delež dolžnika.

Upnikom 3. razreda izplača dolžnik 100%
na dan 17. 4. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku petih let od pravnomočnosti sklepa
z obrestno mero TOM + 0% za čas od dneva
začetka postopka prisilne poravnave do plačila.

Upnikom 4. razreda izplača dolžnik 20% na
dan 17. 4. 2000 ugotovljene terjatve, in sicer v
roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa
z obrestno mero TOM + 0% za čas od dneva
začetka postopka prisilne poravnave do plačila.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 12. 2000. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 15. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

St 249/2000 S-42674
To sodišče je s sklepom St 249/2000 dne

18. 1. 2001 začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Siturist, Gostinstvo, turizem in trgo-
vina, d.o.o., Pivovarniška 1, Ljubljana, ma-
tična številka 1526626.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris
Dolamič iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi do-
kazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 4. 2001 ob 12.30, soba 368/III tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2001

St 49/2000 S-42675
To sodišče je s sklepom opr. št. St

49/2000 z dne 21. 12. 2000 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom BHV He-
mes, Mednarodno trgovsko podjetje, Pod-
preska 9, Draga in njegovimi upniki sprejeto
na naroku za prisilno poravnavo dne 13. 12.
2000.

Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno po-
ravnavo zavezal upnikom plačati njihove ter-
jatve kakor sledi:

– upnikom razreda A terjatve upnikov, ki
imajo terjatev v celoti zavarovano z ločitve-
no pravico na premoženju dolžnika;

– upnikom razreda B terjatve iz naslova
prednostnih terjatev iz naslova prispevkov
na plače;

– upnikom razreda D terjatve upnikov
kreditorjev, ki svoje terjatve nimajo zavaro-
vane z ločitveno pravico na premoženju dol-
žnika, in sicer v višini 80% z obrestno mero
TOM + 1% letno in z odložitvijo plačila naj-
več štirih let, od pravnomočnosti potrjene
prisilne poravnave, pri čemer se izplačilo
obresti vrši kvartalno,

Skladno z določilom 454. člena ZGD
pozivamo morebitne upnike družbe, naj se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali z zmanjša-
njem osnovnega kapitala soglašajo.

Scala Zarja, d.d., Petrovče
uprava družbe

Ob-42816
Olma trade, d.o.o., objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Po skrajšanem postopku se izvede umik

osnovnega kapitala družbe Olma trade,
d.o.o., v višini 41,788.000 SIT. Osnovni
kapital družbe je sedaj 369,349.052 SIT.

Olma trade, d.o.o., Ljubljana
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– upnikom razreda E ter ostalim upni-
kom (tudi tistim, ki se niso udeležili po-
stopka prisilne poravnave), ki glede na
kriterij ne sodijo v razrede A, B, C, D, in
sicer v višini 40% z obrestno mero TOM +
1% letno in z odložitvijo plačila največ dveh
let od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave, pri čemer se izplačilo obresti
vrši kvartalno.

Ugotovilo je, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 11. 7. 2000 od dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni ugotovljenih terjatev in je kot priloga
sestavni del sklepa. Zato jih je dolžnik dol-
žan izplačati v višini, navedeni v koloni za
izplačilo SIT in v rokih, ki so navedeni v isti
prilogi.

S potrditvijo ter prisilne poravnave pre-
našajo upniki, ki so navedeni v nadaljevanju
svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan
opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala
v sodni register, skladno s sklepom dolžni-
ka o povečanju osnovnega kapitala z dne
13. 12. 2000 opr. št. SV 1154/2000 z
novimi stvarnimi vložki – terjatvami

– Brenit, d.o.o.: 1,428.373,70 SIT,
– Ukmar Jasna: 407.432 SIT,
– Ukmar Darko: 5,041.074,46 SIT,
– BHV, d.o.o.: 1,575.200,20 SIT.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne

21. 12. 2000. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 12. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

St 242/2000 S-42676
To sodišče je s sklepom St 242/2000

dne 18. 1. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pomurka, Trženje Ljublja-
na, d.o.o., Parmova 45, Ljubljana, matič-
na številka 5540119, šifra dejavnosti
51.390.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
ris Dolamič 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 4. 4. 2001 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2001

St 70/99 S-42677
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Tranšped, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 55a – v stečaju,
za dne 6. 3. 2001 ob 10.20 v 352/III tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

St 42/2000-6 S-42678
To sodišče je na seji senata dne 18. 1.

2001 pod opr. št. St 42/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom EN-
GEL BRIK, Izdelovanje in prodaja briket,
Ratež, d.o.o., Ratež 58, Brusnice, matič-
na št. 5324289, šifra dejavnosti 52.110,
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik En-
gel Brik, Izdelovanje in prodaja briket, Ra-
tež, d.o.o., Ratež 58, Brusnice, izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se lahko zopet ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 1. 2001

St 51/2000-6 S-42679
To sodišče je na seji senata dne 18. 1.

2001 pod opr. št. St 51/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
GPTMS gradbeništvo, inženiring in trgo-
vina Straža, d.o.o., Straža, Gradiška 25,
matična številka 5447712, šifra dejavnosti
74.200, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
GPTMS gradbeništvo, inženiring in trgovina
Straža, d.o.o., Straža, Gradiška 25, izbriše
iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 1. 2001

St 27/2000-14 S-42801
Stečajni postopek nad dolžnikom

MM * TIM, d.o.o., Lutverci št. 23, 9253
Apače, se zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 1. 2001

St 64/2000 S-42802
Stečajni senat tukajšnjega sodišča je s

sklepom opr. št. St 64/2000 z dne 18. 1.
2001 odločil, da se stečajni postopek nad
dolžnikom “Bistro pri Figarju” Boris Spi-
nelli, s.p., Slavina 7, Prestranek, začne in
takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso in po pravno-
močnosti sklepa odredil izbris dolžnika iz
registra samostojnih podjetnikov pod opr.
št. 41-519/94, dejavnost gostinstvo.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 1. 2001

St 53/2000-5 S-42804
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic:

1. Da je s sklepom opr. št. St 53/2000
z dne 19. 1. 2001 začelo postopek prisilne

poravnave med dolžnikom PION Tehnolo-
ški procesi, d.o.o., Črnomelj, Kanižarica
41, matična številka 5365635, šifra dejav-
nosti 20.510 in njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo meto.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega okolica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Člani upniškega odbora so:
– ITD, d.o.o., Sončni Grič 7, Velenje,
– Nivig Josip Petrak, s.p., Stanetova 13,

Velenje,
– Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg

revolucije 12, Trbovlje,
– Femar, d.o.o., Gregorčičeva 27, Ma-

ribor,
– Vinko Kukman, Kanižarica 8/a, Črno-

melj.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je

bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 1. 2001

St 181/2000 S-42805
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ITPP, industrija termičnih
aparatov, žičnih tkanin in plastike d.d.,
Opekarska 45, Ribnica, za dne 13. 2.
2001 ob 10.30 v sobi 352/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 18. 1. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00349 IZ-1
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00349, ki ga je dne 22. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. B 1-L2-IV-1,
tj. dvoinpolsobno stanovanje v 4. nadstro-
pju, v neto izmeri 73,43 m2, s kletnim pro-
storom in parkirnim mestom št. 88 ter klet-
no shrambo B 1-L2 D-DS, v izmeri 3,52 m2,
stoječe na parcelni št. 111/1, parcelni št.
129/27, parc. št. 119/28, parc. št. 113/1
in parcelni št. 120/4, vse k.o. Trzin, ki je
last dolžnika in zastavitelja, vsakega do 1/2,
zastavna pravica v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2000

Z 2000/00348 IZ-2
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00348, ki ga je dne 22. 12. 2000
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izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. B 1-L2 IV-1,
tj. dvoinpolsobno stanovanje v 4. nadstro-
pju, v neto izmeri 73,43 m2 s kletnim pro-
storom in parkirnim mestom št. 88 ter klet-
no shrambo B 1-L2 D-SD v izmeri 3,52 m2,
stoječi na parc. št. 111/1, parc. št.
119/27, parc. št. 119/28, parc. št. 113/1
in parc. št. 120/4, vse k.o. Trzin, ki je last
dolžnika in zastavitelja, vsakega do 1/2, za-
stavna pravica v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 12. 2000

Z 499/2000 IZ-17152
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 499/2000 z dne 26. 10.
2000, je bilo stanovanje št. 30, v skupni
izmeri 30 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu na naslovu Ulica Franca Rozmana
Staneta 3, Kranj, stoječem na parc. št.
883/5, vl. št. 679, k.o. Kranj, ki še ni vpisa-
no v zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik
Muhamed Čehič, roj. 17. 1. 1971, stanu-
joč Ulica Franca Rozmana Staneta 3, Kranj,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
12. 10. 1998, ki jo je sklenil s Hermino
Nunar, roj. 10. 9. 1955, Mavčiče 57, Kranj,
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po pogodbi o zavarovanju terjatve z dne
27. 6. 2000, v višini 6.480 DEM s pripad-
ki, v korist upnice Silvestre Demšar, Perne-
tova 17, Trzin.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2000

In 00/00212 IZ-5
Na podlagi tusodnih sklepov o izvršbi z

dne 5. 7. 2000 opr. št. In 00/00212 in z
dne 2. 11. 2000, opr. št. In 00/00369, je
bil dne 15. 12. 2000 opravljen v korist upni-
ka Gospodar, d.o.o., Krakovski nasip 4,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 6, Jeranova
1/B, Ljubljana, II. nadstropje, v izmeri
43,33 m2, last dolžnice Stričevič Dušanke,
Jeranova 1/B, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

Z 2000/02168 IZ-6
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02168 z dne 14. 12.
2000, so bili poslovni prostori št. 86, 87,
90 in 91, v nadstropju GT centra v Črnu-
čah, v izmeri 192,70 m2, ki so last zastavi-
telja ITU, d.o.o., Tominškova 76, Ljubljana -
Črnuče, na podlagi pogodbe št. S-346/98
z dne 3. 11. 1998, sklenjene s prodajal-
cem Primorje, d.d., Vipavska c. 3, Ajdovšči-
na, z dne 14. 12. 2000, zarubljeni v korist
upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružni-
ca Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02140 IZ-7
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02140 z dne 15. 12.
2000, je bilo stanovanje št. 33, v izmeri
70,08 m2, v VIII. nadstropju v Ljubljani, Bra-

tovševa ploščad 26, ki je last zastaviteljice
Mirjam Belič, Bratovševa ploščad 26, Ljub-
ljana, z dne 8. 12. 2000 zarubljeno v korist
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

Z 2000/02169 IZ-8
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02169 z dne 14. 12.
2000, so bili poslovni prostori št. 86, 87,
90 in 91, v nadstropju GT Centra v Črnu-
čah, v izmeri 192,70 m2, ki so last zastavi-
telja ITU, d.o.o., Tominškova 76, Ljubljana -
Črnuče, na podlagi pogodbe št. S-346/98
z dne 3. 11. 1998, sklenjene s prodajal-
cem Primorje, d.d., Vipavska c. 3, Ajdovšči-
na, z dne 14. 12. 2000 zarubljeni v korist
upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružni-
ca Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 30,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02112 IZ-9
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02112, ki ga je dne 15. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10, v skupni
izmeri 45,17 m2, v stanovanjski hiši na Jak-
čevi 6 v Ljubljani, ki je last dolžnice na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 1. 1992, sklenejne s prodajalcem Ob-
čino Ljubljana-Bežigrad, zastavna pravica v
korist upnice Ljubljanske zastavljalnice,
d.d., Resljeva 6, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,620.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02163 IZ-11
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02163 z dne 14. 12.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 19,
v stanovanjskem bloku na naslovu Rašiška
16 v Ljubljani, ki se nahaja v prvem nad-
stropju objekta N-2, v soseski S-6, s klet-
nim prostorom št. 16, v kleti istega stano-
vanjskega bloka in sorazmernim deležem
na vseh skupnih delih in napravah, ki je
last Pleško Tanje, Ulica bratov Učakar 102,
Ljubljana, z dne 14. 12. 2000 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,500.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02127 IZ-12
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02127 z dne 14. 12.
2000, so bili pisarniški prostori v izmeri
353,66 m2, ki se nahajajo v IV. nadstropju,
na naslovu Železna cesta 14, Ljubljana, in
šest parkirnih mest v 2. A kleti, in sicer št.
100, 101, 102, 103, 104 in 105, s sora-
zmernim deležem na vseh delih in napra-
vah, ki so last dolžnika ISA.IT, d.o.o., Jamo-
va 9, Ljubljana, z dnem 14. 12. 2000 za-

rubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
33,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/02133 IZ-13
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02133 z dne 15. 12.
2000, sta bila poslovni prostor št. 4, v izme-
ri 93,55 m2, ki se nahaja v pritličju v trgov-
sko poslovnem objektu Zeleni trikotnik in
poslovni prostor št. 2, v izmeri 93,20 m2, v
pritličju trgovsko poslovnega objekta Zeleni
trikotnik, ki sta last dolžnika Megahit, d.o.o.,
Ljubljanska 21d, Kamnik, z dne 15. 12.
2000 zarubljena v korist upnice Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 700.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

Z 2000/02166 IZ-14
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02166, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih, sklop
I/B v nadstropju, v izmeri 80,60 m2, zgraje-
nih do IV. gradbene faze, s potrebnimi fun-
kcionalnimi površinami in ustreznimi komu-
nalnimi napravami, na naslovu Brnčičeva
13, GT Center, Ljubljana - Črnuče, ki je last
dolžnika, na podlagi pogodbe št.
81/2000-GTC z dne 29. 9. 2000, sklenje-
ne s prodajalcem Primorje, d.d., Vipavska
c. 3, Ajdovščina, zastavna pravica v korist
upnice A banke, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 14,090.211 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02167 IZ-17
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02167, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 4, v I. nad-
stropju večstanovanjske hiše na naslovu
Ipavčeva 6 v Ljubljani, v izmeri 66,55 m2, s
pripadajočimi skupnimi prostori, deli in na-
pravami, ki služijo hiši kot celoti, ter pripa-
dajočim funkcionalnim zemljiščem, ki je last
dolžnika na podlagi pogodbe o prodaji ne-
pemičnine z dne 22. 12. 1997, sklenjene s
prodajalko Marot Ljubinko, Ipavčeva 6, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Fac-
tor Banke, d.d., Železna c. 16, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

Z 2000/02162 IZ-18
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02162, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v sto-
lpiču B-19 na Prulah št. 1 v Ljubljani, v
izmeri 51,66 m2, s kletnimi prostori ter pra-
vica uporabe skupnega dela stavbe in sku-
pnih prostorov ter pravica do uporabe fun-
kcionalnega zemljišča, ki je last dolžnika,
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na podlagi pogodbe o določitvi solastnin-
skih deležev na nepremičnini in darilne po-
godbe z dne 20. 6. 1990, sklenjene z da-
rovalko Usenik Ančko, Prule 1, Ljubljana,
in obdarjencem – dolžnikom, zastavna pra-
vica v korist upnice Factor Banke, d.d.,
Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 35,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02056 IZ-19
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02056, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih za
opravljanje pisarniške dejavnosti, oznake
AN3, v nadstropju objekta A, v izmeri
23,58 m2 in oznake AN 4, v nadstropju ob-
jekta A, v izmeri 27,67 m2, skupaj s pripa-
dajočimi deli in napravami objekta, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št.
29/97 z dne 19. 12. 1997, sklenjene s
prodajalcem ING Inženiring, podjetje za in-
ženiring, načrtovanje in gradnje, Pavšičeva
4, Ljubljana, ki so locirani v trgovsko po-
slovnem centru Dunajska-Šarhova, ki se na-
haja v območju urejanja BS 1/6 Brinje, ki
leži na parc. št. 236/1, 249/2, 251/1,
236/16, 236/17, 236/18, 236/20,
236/14, 243/6 in 246/16, vpisane v vl.
št. 758, k.o. Brinje, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02130 IZ-20
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02130, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 4, v 1/2 nad-
stropju, v stanovanjski hiši na naslovu Koro-
ška ul. 10, Ljubljana, v skupni izmeri
77,87 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, parc. št. 320, vl. št. 412, k.o.
Bežigrad, ki je last prvega dolžnika, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja z dne 7. 11. 2000, sklenjene s
prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljub-
ljana, Moše Pijadejeva 39, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 3,911.040
SIT in 2,488.960 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02078 IZ-21
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02078, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju, v
izmeri 73,60 m2 in 38 m2, teras v pritličju
objekta B, ki leži na parc. št. 1247/2, k.o.
Bizovik, na naslovu Hruševska c. 66 A, Ljub-
ljana, ki je last zastaviteljev na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1996,
sklenjene s prodajalcem Sloving, d.o.o.,
Ljubljana, Maroltova 14, zastavna pravica v

korist upnice Banke Celje, d.d., Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 100,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02007 IZ-22
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02007, ki ga je dne 19. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju, v
skupni izmeri 119,41 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Pražakova 10,
kletni shrambi v izmeri 6 m2 in solastniškem
deležu na vseh skupnih prostorih, delih, ob-
jektih in napravah stanovanjske hiše ter fun-
kcionalnem delu zemljišča, ki stoji na parc.
št. 2343, k.o. Tabor, ki je last zastaviteljev,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 17. 1. 2000, sklenjene s pro-
dajalcem Ravnikar Rudolfom, Šarhova 20,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Podruž-
nica Ptuj, Novi trg 1, Ptuj, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 32,600.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2000

Z 2000/02197 IZ-24
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02197, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
28, v 3. nadstropju večstanovanjskega ob-
jekta, na naslovu Topniška 27 v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 1258 in 1257/1, k.o. Be-
žigrad in meri 47,75 m2, ki je last zastavite-
ljice, na podlagi prodajne pogodbe št. 9/99
z dne 18. 6. 1999, sklenjene s prodajal-
cem SCT d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Hranilno kre-
ditne službe, p.o., Ljubljanska 72, Domža-
le, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/567 IZ-28
Okrajno sodišče v Ljubljani, je v izvršilni

zadevi upnice Slovenske investicijske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Čopova 38, zoper dol-
žnika Zidar Franca, s.p., Reboljeva 10,
Ljubljana, zaradi izterjave 2,000.000 SIT s
pp, na podlagi sklepa opr. št. II R 1798/95
z dne 15. 9. 1995, zarubilo trisobno sta-
novanje št. 1 na Reboljevi 10 v Ljubljani, s
skupno površino 56,03 m2, ki je last dol-
žnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2000

Z 2000/0774 IZ-30
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01774, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši Celovška c. 269, Ljubljana, št. stano-
vanja 44, peto nadstropje, ki stoji na parc.
št. 255/2, vl. št. 850, k.o. Dravlje, skupaj
s solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah stanovanj-
ske hiše, ki je last dolžnice, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja št. 82/91 z
dne 13. 11. 1991, aneksa št. 1 k tej po-

godbi z dne 19. 11. 1991, aneksa št.
2/93 z dne 18. 6. 1993 in aneksa št. 2 z
dne 24. 2. 1994, sklenjenih s prodajalko
Pivovarno Union, p.o. Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02200 IZ-32
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02200, ki ga je dne 22. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 10, ki se na-
haja v III. nadstropju stanovanjske hiše na
Gestrinovi 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
214/1, vpisani v vl. št. 46, k.o. Poljansko
predmestje, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah objekta, ki
je last dolžnika in zastaviteljice, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 7. 11.
2000, sklenjene s prodajalcem Markom Je-
rina, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

Z 2000/02033 IZ-17244
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02033, ki ga je dne 15. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 67, v VIII. nadstropju stanovanjske
stolpnice A, Soseska SV - 4, Bonifikacija v
Ljubljani, ki je zgrajeno na parc. št. 1646/4
in 1647, k.o. Vič ter pravici do souporabe
skupnih prostorov v tem objektu, ki je last
dolžnikov v nedoločenih deležih na podlagi
pogodbe št. 434/79-05/20-04 o prodaji in
nakupu stanovanja z dne 15. 8. 1979, skle-
njene s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13,
Grosuplje, zastavna pravica v korist upnice
Posojilnice bank Bilčovs–Hodiše–Škofiče,
r.z.o.j. Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 105.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Z 2000/01207 IZ-34
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 1035/2000 z dne 18. 12. 2000, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01207, dne 22. 12. 2000 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – dvosobnega stanovanja št. 3, v
izmeri 80,57 m2, ki se nahaja v pritličju sta-
novanjske hiše v Mariboru, Krekova 4, sto-
ječe na parc. št. 905, v k.o. Maribor Grad,
last zastaviteljic Neve Pipan Kores in Ane
Kores, vsake do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 19. 4. 1999,sklenjene s
prodajalko Adelo Plasonik, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 7,000.000SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2000
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Z 2000/01206 IZ-35
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 1076/2000 z dne 18. 12. 2000, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01206 z dne 21. 12. 2000, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo – dela poslovnega prostora –
trgovskega lokala št. K.1.07. v izmeri
20,80 m2, ki se nahaja v I. kleti poslovnega
objekta CITY v Mariboru, Ul. Vita Kraigher-
ja, stoječega na parc. št. 1771, pripisani k
vl. št. 1301, k.o. Maribor Grad, last zastavi-
teljev Jožeta in Nevenke Murko, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene s prodajalcem SKB investicijsko po-
djetje, d.o.o., Ljubljana, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 12. 2000

Z 2000/01189 IZ-1243
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01189 z dne
5. 1. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju z oznako S2.1.04, v izmeri
53,15 m2, ki se nahaja v I. nadstropju, s
pripadajočo kletno shrambo, z oznako 25,
v izmeri 2,85 m2, v drugi podzemni kletni
etaži ter parkirnim mestom z oznako G025,
v prvi podzemni etaži stanovanjsko poslov-
nega objekta Betnavska 3, v Mariboru, na
območju med ulicami Gorkega na zahodu,
Betnavska na vzhodu in Žolgarjeva na jugu,
zgrajena na parc. št. 837, 836, 835, 832,
822/2, 825/2, 824/2, 827/2, vse k.o.
Tabor, ki so do celote last dolžnika, vse v
korist upnice Nove KBM, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12,470.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2001

Z 2000/01010 IZ-17266
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01010 z dne
19. 12. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Raiffeisenbank Hausmannstaetten, re-
gistrirana zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Grazer Strasse 6, 8071 Hausmann-
staetten, Republika Avstrija, ki ga zastopa
odvetnik Primož Žontar iz Maribora, proti
dolžnikoma in zastavitelejma Draganu Po-
točniku in Majdi Potočnik, oba stan. Ma-
istrova ul. 20, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v višini 240.000
ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, za-
rubljeno na naroku dne 19. 12. 2000, in
sicer trisobno stanovanje št. 13, v tretjem
nadstropju stanovanjske hiše Maistrova 20
v Mariboru, stoječe na parc. št. 354, k.o.
Maribor Grad, v izmeri 73,22 m2, katerega
lastnika sta dolžnika Majda in Dragan Po-
točnik, vsak do 1/2 celote, na podlagi ku-
pne pogodbe z dne 24. 2. 1987, vse v
korist upnika Raiffeisenbank Hausmannsta-
etten, registrirana zadruga z omejeno odgo-
vornostjo, Grazer Strasse 6, 8071 Haus-
mannstaetten, Republika Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2000

Z 2000/01031 IZ-17286
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01031 z dne
20. 12. 2000, je bila ustanovljena na dvo-
sobnem stanovanju s kabinetom št. 7, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka v Maribo-
ru, Ulica Staneta Severja 10, ki sestoji iz
dveh sob, kabineta, kuhinje, kopalnice,
WC-ja, predsobe, lože in pom. prostora, v
skupni izmeri 74,53 m2, ki stoji na parceli
št. 1620 k.o. Sp. Radvanje, last dolžnikov
in zastaviteljev Ranka Perovića in Veronike
Perović, po nedoločenih deležih, na podla-
gi originalne prodajne pogodbe št. 34/93 z
dne 10. 2. 1993 in aneksa k tej pogodbi z
dne 20. 10. 2000. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih, napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja, zastavna pravica v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
420.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila oziroma izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2000

Z 2000/01086 IZ-17288
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01086 z dne
20. 12. 2000, je bila ustanovljena na triso-
bnem stanovanju št. 8, ki se nahaja v I.
nadstropju v stanovanjski hiši v Mariboru,
Kardeljeva 72, ki sestoji iz kuhinje v izmeri
12,11 m2, sobe v izmeri 15,67 m2, sobe v
izmeri 9,12 m2, sobe v izmeri 14,94 m2,
hodnika v izmeri 10,83 m2, kopalnice v
izmeri 3,46 m2, balkona oziroma terase v
izmeri 2,10 m2 in drugih prostorov v izmeri
1,81 m2, v skupni izmeri 70,13 m2, ki stoji
na parceli št. 431, pripisani pri vl. št. 325,
k.o. Sp. Radvanje, lsat zastaviteljev Franca
Majcna in Milene Majcen, vsakega do 1/2
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 20. 5. 1993, zastavna pravica v ko-
rist upnice Posojilnice bank Št. Jakob v Ro-
žu, r.z.o.j., Št. Jakob v Rožu, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
210.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2000

Z 79/2000 IZ-17280
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 79/2000-3, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na trisobnem stanovanju v
stanovanjski hiši v Murski Soboti, Kardoše-
va ulica 4, v izmeri 73,11 m2, ki stoji na
parc. št. 334, vpisani v vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, ki je last zastaviteljev, vsa-
kega do ene polovice, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
8. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem Ob-
čino Murska Sobota v zvezi s sklepom o
dedovanju opr. št. D 44/93-6 z dne 4. 6.
1993, zastavna pravica v korist upnice Pošt-
ne banke Slovenije, d.d. Ul. Vita Kraigherja
5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 2000

Z 81/2000 IZ-17281
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 81/2000-3, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na apartmaju v turističnem
naselju Prekmurska vas – II. faza, tip Vijoli-
ca št. 6, v izmeri 30,67 m2 bivalne površi-
ne, 9,21 m2 terasa in 2,78 m2 pokriti vhod,
ki stoji na parc. št. 915, 916, 917, 918,
919 in 920, k.o. Martjanci, ki je last dolžni-
ka - zastavitelja LAR, d.o.o., do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 9. 2000, s prodajalcem MPM Engine-
ering, d.o.o., Vilharjeva 29, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Posojilnice
bank Bilčovs–Hodiše–Škofiče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9072 Lud-
mannsdorf/Bilčovs 33/a, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 350.000 ATS s pp,
kar znaša v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan 20. 12.
2000, znesek 5,370.435 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 2000

Z 238/2000 IZ-17226
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. Z 238/2000 z dne
14. 12. 2000, v zadevi upnice Banke Ce-
lje, d.d., Celje, Vodnikova 2, zoper dolžnika
in zastavitelja Gobec Vlada, Razdelj 16, No-
va Cerkev, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve z ustanovitvijo zastavne pravice, vse v
korist upnice, in sicer na podlagi sporazu-
ma strank, sklenjenega v obliki notarskega
zapisa SV 383/2000 pri notarju Francu
Marguču iz Slovenskih Konjic ter na podlagi
251. člena ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina in obsega stanovanje št.
14/00 v pritličju večstanovanjske hiše na
Kajuhovi 4, v obsegu 59,21 m2 v stanovanj-
skem bloku Kajuhova 4, Slovenske Konjice
in je last dolžnika in zastavitelja po kupni
pogodbi, ki jo v originalu ima v hrambi upnik.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Dolžniku se prepoveduje odtujiti in obre-
meniti zastavljeno stanovanje v korist upni-
ce, vse zaradi zavarovanja upnikove denar-
ne terjatve do dolžnika v višini 4,500.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 12. 2000

Z 36/2000 IZ-4
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Tolminu, opr. št. Z 36/2000 z dne 1. 12.
2000, je bila v zadevi zavarovanja denarne
terjatve upnice Nove KBM, d.d., Področje
Nova Gorica, zoper dolžnico Martino Klanj-
šček, Lekarna Tolmin, v znesku
20,000.000 SIT s pripadki zarubljena na
naroku dne 20. 12. 2000 nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer po-
slovni prostor v izmeri 132,70 m2, ki se na-
haja v pritličju poslovne stavbe v Tolminu,
Trg Maršala Tita 11, stoječi na parc. št.
746/2, k.o. Tolmin in je last dolžnice na
podlagi prodajne pogodbe št. 216/2000,
sklenjeni dne 10. 4. 2000, s prodajalcem
Alpkomerc Tolmin, d.d., Postaja 4, Most na
Soči.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 12. 2000
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Z 109/2000 IZ-1240
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Ban-
čne skupine Nove Ljubljanske banke, Ru-
darska 3, Velenje, do dolžnika Ivana Janeži-
ča, Šaleška 2d, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 109/2000 z
dne 19. 6. 2000, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
7,000.000 SIT s pp v korist upnika usta-
novljena zastavna pravica na 4-sobnem sta-
novanju št. 36, v izmeri 141,02 m2, ki se
nahaja v 6. nadstropju v stanovanjski stavbi
na Šaleški 2d v Velenju, s solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih,
napravah in na pripadajočem funkcionalnem
zemljišču stanovanjske stavbe Šaleška 2 v
Velenju. Lastnik navedenega stanovanja je
po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni dne
13. 5. 2000, dolžnik Ivan Janežič, Šaleška
2d, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 12. 2000

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 43/2000 SR-17210
Okrajno sodišče v Kamniku je na podla-

gi določila prvega odstavka ter 4. in 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99)
dolžniku Burnik Miru v izvršilni zadevi opr.
št. I 43/2000 zaradi izterjave 33.539,20
SIT s pripadki postavilo začasnega zasto-
pnika Bregant Martina, odv. iz Mengša, Slo-
venska 24, Mengeš. Postavljeni zastopnik
bo zastopal dolžnika v izvršilnem postopku
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 12. 2000

II P 250/91 SR-41
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Hren, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Veljka Jonikoviča, S. Halovo, Zaječar, ki
ga zastopa Drago Trbanc, odvetnik iz Ljub-
ljane, proti toženi stranki Janezu Merniku,
Skaručna 36, Vodice, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila tolarske protivredno-
sti 2.000 DEM z obrestmi, dne 20. 12.
2000 sklenilo:

začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Janezu Merniku, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica, odvetnica Markelj Tatjana, Ljub-
ljanska 106, Domžale.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P
250/91, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

III P 358/99 SR-42
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Vesni Ponikvar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Krekove Zavarovalni-
ce, d.d., Ljubljana, Ciril Metodov trg 1, Ljub-
ljana, kot pravdni naslednik Zavarovalnice
Mercator, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Bo-
jan Župevec, odvetnik v Ljubljani, proti tože-
ni stranki Milenkovič Močnik Mitji, Ribče
55, Kresnice, sedaj neznanega prebivali-
šča, zaradi plačila 47.632,09 SIT s pp, dne
27. 12. 2000 sklenilo:

toženi stranki Mitju Močniku Milenkovi-
ču, neznanega prebivališča, se postavlja za-
časna zastopnica, odvetnica Zlata Maher,
Mestni trg 21, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. III P
358/99, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2000

In 2000/00025 SR-1297
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Karin Sbrizaj, v izvršilni zadevi upni-
kov Mikuž Emila in Mikuž Sonje, oba Cesta
na Mele 22, Brezovica, ki ju zastopajo odv.
Miro Senica in drugi iz Ljubljane, zoper dol-
žnico Nado Klemenčič Lipovec, neznanega
bivališča, ki jo zastopa začasna zastopnica
odv. Vlasta Žagar iz Ljubljane, zaradi izterja-
ve 9,325.180,92 SIT s pp, dne 21. 12.
2000 sklenilo:

Na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 82. člena ZPP v povezavi s 15. čle-
nom ZIZ se dolžnici Nadi Lipovec Klemen-
čič, neznanega bivališča, postavi začasna
zastopnica odv. Vlasta Žagar, Miklošičeva
20, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

Oklici dedičem

D 84/99 OD-17184
Okrajno sodišče v Črnomlju je v zapu-

ščinski zadevi po dne 21. 3. 1999 v Čr-
nomlju oporočno umrli Frančiški Pezdirc,
hčeri Janeza, rojeni 12. 1. 1911, samski,
brez potomcev, upokojenki iz Črnomlja, Pod
smreko 9, v smislu 82. člena zakona o prav-
dnem postopku, dne 28. 11. 2000 postav-
lja začasnega zastopnika zapustničinim de-
dičem Davidu Colleju, ZDA, Jožefi Pezidrc,
BiH in Jane Pezdirc, ZDA, vsi trije sedaj
neznanega bivališča.

Začasni zastopnik je odvetnik Niko Šuš-
tarič iz Novega mesta, Kandijska cesta 4.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal vse tri dediče, to je Davida Colleja, Jo-
žefo Pezdirc in Jane Pezdirc, vse do takrat,
dokler le-ti ali pa njihov pooblaščenec ne

bo nastopil pred sodiščem oziroma organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2000

II D 611/95 OD-17185
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Lesjak Igna-
ciju, roj. 25. 7. 1920, upok., drž. RS, poro-
čenem, nazadnje stan. Maribor, Ul. kneza
Koclja 16, ki je umrl 8. 9. 1995.

Ena od dedinj po pokojnem je njegova
vnukinja Vilčnik Simona, roj. 16. 5. 1972 v
Mariboru, nazadnje stan. Rijeka, Kraljevica,
Rovina b.b., ki se je s tega naslova odselila
neznano kam.

Pozivamo Vilčnik Simono, roj. 16. 5.
1972 v Mariboru, da se v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS priglasi
Okrajnemu sodišču v Mariboru, ker bomo
sicer po preteku tega roka opravili zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave skrbni-
ka in na podlagi podatkov, s katerimi bomo
razpolagali.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 1999

D 236/93 OD-17209
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapu-

ščinski zadevi po pokojni Zdravič Mariji, roj.
16. 12. 1918 in umrli dne 11. 3. 1993, iz
Šentjerneja, Novomeška cesta št. 30, izda-
ja naslednji oklic:

pozivajo se nečakinje pokjne Marije
Zdravič, in sicer Viktorija Stanič, Zvonka
Dernovšek in Marjana Avsec, da se priglasi-
jo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer Ruži Modic iz Novega me-
sta, Koštialova 36, v roku enega leta od
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 12. 2000

Oklici pogrešanih

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 13. 10.
2000, stran 8709, se pri opravilni št.
N14/2000 (PO-14025), rojstni datum Os-
karja Perparja pravilno glasi: 10. 1. 1910.

Kolektivni delovni spori

I Kd 376/2000 K-42597
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med pre-
dlagateljem Sindikat novinarjev Sloveni-
je, Komenskega 7, Ljubljana in nasprot-
nim udeležencem RTV Slovenija, Kolod-
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vorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvet-
nik Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane, za-
radi izvolitve člana nadzornega odbora.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
13. 3. 2001 ob 8.30, v sobi št. 7/III., De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 15. 1.
2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-41190
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00001 z dne 4. 1.
2001 pod št. vložka 1/00636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROS INTERNA BANKA
n.sub.o.

Pravno org. oblika: fin. org.
Sedež: Šempeter v Savinjski dolini,

3311 ŠEMPETER
Ustanovitelji: SIP STROJNA INDUSTRIJA

N.SOL.O. TOVARNA KMETIJSKIH STRO-
JEV, Šempeter v Savinjski dolini, 3311 ŠEM-
PETER, ostalo, vstop: 15. 1. 1985; SIP
STROJNA INDUSTRIJA, N.SOL.O. Tovarna
Krasmetal, n.sol.o., Sežana, 6210 SEŽA-
NA, ostalo, vstop: 28. 12. 1984; TEHNOS-
TROJ, INDUSTRIJA IN SERVIS VOZIL,
N.SOL.O. Proizvodnja vozil in kmetijske me-
hanizacije n.sol., Ljutomer, 9240 LJUTO-
MER, ostalo, vstop: 21. 12. 1984; HIKO
“OLGA MEGLIČ“, P.O. PTUJ, Ptuj, 2250
PTUJ, ostalo, vstop: 7. 12. 1984.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-41211
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00147 z dne 12. 1.

2001 pod št. vložka 1/04537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STEKLO-KREATIV mednarodno
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Kidričeva 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 80, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAJKO DARINKA, Kidriče-

va 80, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-41212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/00148 z dne 12. 1.
2001 pod št. vložka 1/03598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TERMOKLIMA d.o.o., projekti-
ranje, nadzor, izvajanje investi- cijskih
del Brezje ob Slomu 1, 63232 Ponikva

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje ob Slomu 1, 3232 PO-
NIKVA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEBEN GREGOR, Cesta na

Ostrožno 129, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1991; KUGLER MILAN, Ločica ob Savinji
84/c, 3313 POLZELA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; FENDRE
SILVO, Brezje ob Slomu 1, 3232 PONIKVA,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1991; LEPETIČ MARKO, Klanjškova
5, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper
sklep o začetku postopka izbrisa zavrnjen,
je registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

KOPER

Sr-41132
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03114 z dne 19. 12.

2000 pod št. vložka 1/04210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5770629
Firma: CAPRIOLA, podjetje za trgovi-

no, storitvene dejavnosti in izobraževa-
nje, d.o.o., Lipica 15, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lipica 15, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAUER BIRGIT, Hochkal-

ters.7, ALLOTING, NEMČIJA, vložek:
95.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1993; FABRIS LADISLAV, Lipica 15, 6210
SEŽANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisa-
lo iz sodnega registra v izreku sklepa nave-
deno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita prito-
žbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem so-
dišču.

KRANJ

Sr-41133
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03436 z dne 7. 12.
2000 pod št. vložka 1/04750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5763118
Firma: MONET, Podjetje za trgovino,

servisne storitve in proizvodnjo galante-
rije, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TUGA VIDMARJA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROBELŠEK VLADIMIR,

UL. TUGA VIDMARJA 4, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 6. 3. 2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32.čl. ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-41134
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03437 z dne 7. 12.
2000 pod št. vložka 1/04108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5683211
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Firma: VALTER, trgovsko transportno
podjetje, d.o.o. Goriče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORIČE 61, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALTER MARJAN, GORI-

ČE 61, 4204 GOLNIK, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 20. 12. 1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

LJUBLJANA

Sr-41130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/01722 z dne 11. 12.
2000 pod št. vložka 1/19576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESNINA LGM Prodajni center
Ljubljana d.o.o. Ljubljana, Vilharjeva 25 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vilharjeva 25 a, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA LGM, TR-

GOVSKO PODJETJE ZA LES IN GRAD-
BENI material p.o. Ljubljana, Titova 36,
Titova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 21. 1. 2000 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na pod-
lagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisa-
lo subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-41172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14943 z dne 8. 12.
2000 pod št. vložka 1/04362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5335680
Firma: BPS JUNGER d.o.o., Podjetje

za prodajo računalniške in programske
opreme, svetovanje, uvoz - izvoz, Ljub-
ljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Uraničeva 12, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: JUNGER IVANKA,
Absenreuterweg 15, RAVENSBURG, NEM-
ČIJA, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14944 z dne 8. 12.
2000 pod št. vložka 1/21801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENERGO-INFO SISTEMI, pro-
jektiranje, meritve in vzdrževanje, d.o.o.,
Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 36, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALATIČ TOMAŽ, Čepovan-

ska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1992; ČUHALEV IGOR, Šarhova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1992;
RAJH-ALATIČ ROZALIJA, Čepovanska 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 12.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1992; KOKALJ
DANIJEL, Topniška 70, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 25.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 12. 1992; ŠUŠTERŠIČ ANDREJ,
Vodnikova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14945 z dne 8. 12.
2000 pod št. vložka 1/19386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TONI, podjetje za trgovino in
svetovanje, d.o.o., Log pri Brezovici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Hrastje 7, 1351 LOG
PRI BREZOVICI

Osnovni kapital: 100.554,30 SIT
Ustanovitelji: VICOZI NEVENKA, Cesta v

Hrastje 7, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vlo-
žek: 100.554,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisa-
lo iz sodnega registra v izreku sklepa nave-
deno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita prito-
žbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-41176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15074 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/15072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GVANT podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o., Ljubljana-Dobru-
nje, V Češnjico 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Češnjico 3, 1211 LJUBLJA-
NA-DOBRUNJE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HADLER ZORAN, V Češ-

njico 3, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE, vlo-
žek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15075 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/04582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SMIT podjetje za integralni
transport, Šmartinska 15, Ljubljana,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 15, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRONIČ IVAN, Hladilniška

pot 1/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990; BRONIČ KAROLINA, Resljeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15076 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/22406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma:  LEGES  posredovanje,  turi-
zem  in  gostinstvo,  svetovanje,  trgo-
vina, uvoz-izvoz, zastopanje tujih firm,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 50, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GJURIN VERONIKA, Ogrin-

čeva 1, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur. list RS, štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15077 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/12150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D & A trgovsko podjetje, d.o.o.,
Škofljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenjska c. 468, 1291 ŠKO-
FLJICA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji:  PROŠIĆ  ADEM,  Selska

ulica  13,  1291  LAVRICA,  ŠKOFLJICA,
vložek:  5.000,00 SIT,  ne  odgovarja,
vstop:  24. 2. 1991;  MARKOVIC  DURAN-
DA,  Via  I. Maggio 3c,  SAGRADO,  vlo-
žek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15078 z dne 14. 12.
2000 pod št. vložka 1/09601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAŠEK & CO gostinsko trgov-
sko podjetje v zasebni lastnini d.o.o.,
Ribnica, Hrovača

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrovača 44, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: SAŠEK BOJAN, VRHOVCI

C. XXI/7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1990; PETEK IRIS, VRHOVCI C. XXI/7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1990; KOŠAK
MIHAEL, ROŽANSKA 6, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-41181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15276 z dne 19. 12.
2000 pod št. vložka 1/04929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5335787
Firma: MY WAY družba za organizira-

nje trgovinske dejavnosti na debelo in
drobno ter ostale poslovne storitve,
d.o.o. Ljubljana, Tesovnikova 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tesovnikova 44, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALEC ANDREJ, Tesovni-

kova 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur.list RS štev. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni po-
uk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

LJUBLJANA

Rg-3593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11450 z dne 28. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32759/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zadrugo s temile podatki:

Matična št. 1471422
Firma: AMT, proizvodna in trgovska

zadruga, z.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: AMT ZADRUGA, z.o.o.,

Ribnica
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Ustanovitelji: Oražem Uroš, Ribnica, Šol-

ska ulica 6, Bolha Marjan, Ribnica, Goriča
vas 4 in Lušin Tomaž, Ribnica, Zapotok 42,
vsi vstopili 25. 10. 1999, vložek vsak po
60.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Oražem Uroš, Ribnica, Šolska ulica
6, imenovan 25. 10. 1999, zastopa kot
predsednik zadruge.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proiz-
vodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3650 Prooizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
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na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov v
dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 2801/2000 Rg-17171
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba FINES GROUP – ČEBELA CE-

LER & OSTALI, d.n.o., trgovina, turizem
in poslovne storitve, Trinkova 2, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5224/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu preostale družbe-
nice z dne 7. 3. 2000.

Čebela Celer Marija, Trinkova ulica 2 iz
Kopra, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenico.

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 30. 11. 2000

LJUBLJANA

Srg 13661/2000 Rg-1252
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog BENROZ, d.o.o., Kisovec,
Cesta 15. aprila 23, Kisovec, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe BENROZ,
d.o.o., Kisovec, Cesta 15. aprila 23, Kiso-
vec, objavlja sklep:

BENROZ, d.o.o., Kisovec, Cesta 15.
aprila 23, Kisovec, reg. št. vl. 1/17137/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 10. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Majdič, Cesta 15.
aprila 23, Kisovec, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na Janeza Majdiča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Babnik Biserka s.p., Cvetličarna, Celovška
117, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1156/94, izdan dne 1. 7. 1994.
gns-45557

Baruca Valter, Bošamarin 39, Koper - Ca-
podistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-485/94. gnm-45934

Bejtula Bejtulahi s.p., Podhod Ajdovščina,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028954/1203/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnb-45595

Hutar Jurče, Kešetovo 15/a, Trbovlje, obrt-
no dovoljenje, št. 039509/0015/00-66/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnw-45674

Jeršič Peter, Cesta L. Dobrotiška 23, Šen-
tjur, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in repre-
zentativno obrtno dovolenje, št. 042075.
gnt-45956

Lukač Esad, Budičinova 3, Piran - Pirano,
priglasitveni list, opravilna št. 40-509194.
gnn-45508

Matkovič Predrag s.p., Florjanov trg 3, No-
vo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1407-94, mat. št. 5202201, izdan dne
1. 1. 1995. gnm-45938

Nemanič Franc s.p., Gornja Lokvica 4/c,
Metlika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011374/0201/00-44/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-45936

Potočnik Andrej, Partizanska 32/b, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-0326/94-7C,
izdan dne 16. 5. 1994. gnj-45587

Pungerl Jožef Janez, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1701/95, mat. št. 5519815 - električne
meritve, izdan dne 19. 7. 1995. gnz-45600

Susman Alojz, Mizarstvo, Skubičeva 8, No-
tranje Gorice, priglasitveni list, opravilna št.
28-1864/94, mat. št. 5465802, izdan dne
30. 12. 1994. gnk-45761

Vidic Klemen, Kresnice 10/b, Kresnice, pri-
glasitveni list, opravilna št. 23-0024/99, mat.
št. 1271962, izdan dne 8. 6. 1999. gnx-45923

Potne listine

Agatić Zoran, Preska 20, Tržič, potni list, št.
BA 781513, izdala UE Tržič. gnh-45464

Aleksič Tin, Vir, Bukovčeva 46/a, Domžale,
potni list, št. BA 669731, izdala UE Domžale.
gng-45840

Andrijoli Nevija, Ivančičeva 22, Ankaran -
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
102720, izdala UE Koper. gnn-45883

Andročec Petra, Bevkova ulica 3, Maribor,
potni list, št. BA 000571331, izdala UE Mari-
bor. gny-45522

Ažman Jure, Bezenškova 11, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 977991, izdala UE Ljubljana.
gnj-45562

Balant Irena, Na Brežini 1/a, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 321048, izdala UE Ljubljana.
gnu-45726

Baliž Petra, Ob jami 8, Vodice, potni list, št.
BA 145389, izdala UE Ljubljana. gni-45588

Banfić Darko, Bevkova ulica 12, Žalec, pot-
ni list, št. BA 852917, izdala UE Žalec.
gnd-45947

Bartolić Marija, Zgornji Brnik 108, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 469567, iz-
dala UE Kranj. gns-45728

Beton Matej, Cesta m. Tita 4/a, Jesenice,
potni list, št. AA 662410, izdala UE Jesenice.
gnl-46035

Bilajbegović Adam, Ul. bratov Rupar 7, Je-
senice, potni list, št. BA 71713, izdala UE Je-
senice. gnh-45589

Bojović Rajko, Pot na mah 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 773327, izdala UE Ljubljana.
gnq-45955

Brezec Milan, Šmihel pod Nanosom 3, Po-
stojna, potni list, št. BA 695961, izdala UE
Postojna. gnj-45812

Brožič Renato, Srbija, Srbija, potni list, št.
BA 784367, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-45526

Bukovec Mirjam, Cesta na Brdo 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 973077, izdala UE Ljub-
ljana. gne-45917

Bukovnik Matej, Gradiška 97, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. BA 873116, izdala SO
Pesnica. m-51

Buzina Snješko, Podgorje 17, Celje, potni
list, št. BA 450155, izdala UE Celje. gnu-45826

Casar Božidar, Polanškova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 466483, izdala UE Ljublja-
na. gny-45751
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Cvetkov Atanas, Goriška ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 798627, izdala UE Ljubljana.
gno-45507

Čufar Nada, Ulica A. Rabiča 51, Mojstrana,
potni list, št. AA 376791, izdala UE Jesenice.
gnp-45985

Dakič Marko, Nanoška 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 853703, izdala UE Ljubljana.
gnt-46002

Devetak Mateja, Miren 59, Miren, potni list,
št. BA 623651, izdala UE Nova Gorica.
gnn-45858

Devetak Mateja, Miren 59, Miren, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 86791, izdala UE
Nova Gorica. gnl-45860

Djerdji Anton, Stantetova ulica 11, Velenje,
potni list, št. BA 855962, izdala UE Velenje.
gnn-45833

Djogić Elvir, Zaloška cesta 47, Ljubljana,
potni list, št. BA 737367, izdala UE Ljubljana.
gns-45553

Dobravec Bogomira, Čerinova ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 874641, izdala UE
Ljubljana. gni-45763

Dolenc Marjeta, Vrbnje 20, Radovljica, pot-
ni list, št. BA 748883, izdala UE Radovljica.
gnf-45941

Doma Mitja, Hladnikova 25, Ljubljana, potni
list, št. BA 974423, izdala UE Ljubljana.
gnc-45594

Drevenšek Marjan, Ormoška cesta 2, Ptuj,
potni list, št. BA 542738, izdala UE Ptuj.
gnr-45733

Đaković Tatjana, Gajstova pot 10, Šentjur,
potni list, št. AA 622435, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnw-45574

Erjavc Matejka, Dominkuševa 10, Maribor,
potni list, št. AA 777379, izdala UE Maribor.
gnc-45669

Eržen Peter, Turjaško naselje 5, Kočevje,
potni list, št. BA 696625, izdala UE Kočevje.
gnp-45756

Fijavž Alojz, Grobelno 111, Grobelno, potni
list, št. BA 685486, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-46018

Fras Miran, Panonska ulica 5/a, Maribor,
potni list, št. AA 439391, izdala UE Maribor.
gnw-45953

Gabrovšek Polajnar Darja, Ul. v Kokovšek
60, Ljubljana, potni list, št. BA 972290, izdala
UE Ljubljana. gnn-45608

Gerdin Dušan, Vojkova 91, Ljubljana, potni
list, št. AA 980526, izdala UE Ljubljana.
gnp-45656

Geršak Trpin Tanja, Jelovškova ul. 1/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 83665, izdala UE
Ljubljana. gnk-46011

Godec Sandi, Brezno 71/a, Podvelka, pot-
ni list, št. AA 884352, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnz-45571

Golob Anton, Lorgerjeva 7, Maribor, potni
list, št. AA 725697, izdala UE Maribor.
gnv-45800

Gospavić Darko, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 853076, izdala UE
Ljubljana. gnz-45496

Hren Marjeta, Češnjice pri Trebelnem 3,
Trebelno, potni list, št. BA 528738, izdala UE
Trebnje. gnm-45509

Hrvatin Andrej, Korte 101, Izola - Isola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 56473, izdala
UE Izola. gnc-45744

Kambič Marica, Rosalnice 28, Metlika, pot-
ni list, št. BA 304960, izdala UE Metlika.
gnt-45731

Katona Tomaž, Ulica talcev 34, Zagorje ob
Savi, potni list, št. CA 034164, izdala UE Za-
gorje ob Savi. gnp-45481

Kavečič Alen, Obrežje 26/a, Jesenice na
Dolenjskem, potni list, št. BA 508648, izdala
UE Brežice. gni-45467

Klinec Aleks, Medana 20, Dobrovo v Brdih,
potni list, št. AA 470248, izdala UE Nova Gori-
ca. gnk-45736

Kocijančič Matjaž, Vilka Rožiča 14, Kam-
nik, potni list, št. BA 650873, izdala UE Kam-
nik. gnf-45620

Kocijančič Miran, Vilka Rožiča 14, Kamnik,
potni list, št. AA 234217, izdala UE Kamnik.
gnx-45623

Kocijančič Polona, Vilka Rožiča 14, Kam-
nik, potni list, št. BA 650872, izdala UE Kam-
nik. gne-45621

Kocijančič Smiljana, Vilka Rožiča 14, Kam-
nik, potni list, št. AA 234218, izdala UE Kam-
nik. gnh-45618

Kodila Alan, Mladinska ulica 62, Murska
Sobota, potni list, št. AA 794962, izdala UE
Murska Sobota. gng-45715

Kodrca Domen, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 737949, izdala UE Ljub-
ljana. gns-45503

Kodrca Marija, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, potni list, št. AA 313576, izdala UE Ljublja-
na. gnr-45504

Kodrca Viljem, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, potni list, št. AA 766319, izdala UE Ljublja-
na. gnt-45502

Korpar Zlatko, Osluševci 49, Podgorci, pot-
ni list, št. BA 514960, izdala UE Ormož.
gnw-45874

Kos Marija, Zidanškova 4, Lovrenc na Drav-
skem polju, potni list, št. BA 348349, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnk-45511

Kovačič Igor, Župančičeva ulica 20, Kranj,
potni list, št. BA 580970, izdala UE Kranj.
gng-45865

Kozlovič Flavio, Hrvatini 106, Ankaran - An-
karano, potni list, št. AA 513484, izdala UE
Koper. gnx-45998

Kračun Darko, Bezovica 8, Vojnik, potni list,
št. AA 566253, izdala UE Celje. gnw-46049

Krajnc Andrej, Gotovlje 88, Žalec, potni list,
št. BA 768293, izdala UE Žalec. gnz-45796

Krese Maja, Pod lipami 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 662450, izdala UE Ljubljana.
gns-46003

Kuret Boris, Žirje 22, Sežana, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 027004, izdala UE Se-
žana. gnw-45624

Kuštrin Aljoša, Notranjska cesta 13, Loga-
tec, potni list, št. BA 726723, izdala UE Loga-
tec. gne-45592

Lampe Janko, Gorenjska cesta 2/a, Loga-
tec, potni list, št. AA 122212, izdala UE Loga-
tec. gnf-45991

Lazar Denis, Preglov trg 6, Ljubljana, potni
list, št. CA 34448, izdala UE Ljubljana.
gng-46040

Lekić Vukota, Srebrničeva 7, Ankaran - An-
karano, maloobmejno prepustnico, št. AI
79302, izdala UE Koper. gnq-45530

Leskovšek Aljoša, Cankarjeva ulica 11, Ce-
lje, potni list, št. BA 962886, izdala UE Celje.
gnn-45533

Lombar Franc, Ulica Josipa Lapajne 3, Cer-
klje na Gorenjskem, potni list, št. AA 344394,
izdala UE Kranj. gnq-45984

Lombar Klara, Kriva pot 22, Ljubljana, potni
list, št. BA 984709, izdala UE Ljubljana.
gnn-45983

Lombar Tadeja, Kriva pot 22, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 448016, izdala UE Ljubljana.
gnp-45981

Lončarič Anton, Trniče 6/a, Starše, potni
list, št. AA 6067, izdala UE Maribor.
gnp-45831

Makovec Franc, Okoslavci 36, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. AA 347965, izdala
UE Gornja Radgona. gnn-45583

Maksimović Mlađa, Zakotnikova 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 600885, izdala UE Ljublja-
na. gne-45692

Maksimović Sladjana, Trg borcev NOB 13,
Dol pri Hrastniku, potni list, št. BA 393876,
izdala UE Hrastnik. gnz-45971

Martini Roland, Drenovec pri Bnukovju 37,
Bizeljsko, potni list, št. BA 528279, izdala UE
Brežice. gnp-45781

Mazovec Ladislav, Linhartova 60, Ljubljana,
potni list, št. AA 216778, izdala UE Ljubljana.
gnw-45699

Miklavc Borut, Zali breg 7/a, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. AA 37136, izdala UE Nova
Gorica. gnj-45737

Miklavc Jan, Zali breg 7/a, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. BA 711244, izdala UE Nova
Gorica. gni-45738

Milosavljević Goran, Cesta v polico 3, Cer-
klje na Gorenjskem, potni list, št. AA 406311,
izdala UE Kranj. gnn-46008

Mulalić Ermin, Koroška cesta 88, Tržič, pot-
ni list, št. BA 394931, izdala UE Tržič.
gnh-45839

Mulec Boštjan, Ulica 19. septembra 4,
Spodnji Duplek, potni list, št. BA 117653, iz-
dala UE Maribor. gnd-45668

Mužinić Zora, Marxova ulica 29, Piran - Pi-
rano, potni list, št. AA 519457, izdala UE Pi-
ran. gne-45871

Nemarnik Andrej, Senčna pot 10/a, Porto-
rož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI 108779, izdala UE Piran. gne-45542

Osmanović Farzila, Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, potni list, št. BA 982852, izdala
UE Nova Gorica. gnq-45855

Pajk Viktor, Blato 9, Trebnje, potni list, št.
BA 72484, izdala UE Trebnje. gnf-45691

Pečar Anton, Ulica bratov Učakar 120, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 145862, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-46041

Peterka Primož, Prikrnica 6, Moravče, potni
list, št. BA 653359, izdala UE Domžale.
gni-46038

Pikl Metka, Okrogarjeva ulica 3, Celje, pot-
ni list, št. AA 835349, izdala UE Celje.
gnk-45961

Pozderec Larisa, Koseze 21/d, Vodice,
potni list, št. BA 655403, izdala UE Ljubljana.
gnr-45704

Poženel Jure, Kozlarjeva pot 44, Ljubljana,
potni list, št. AA 762708, izdala UE Ljubljana.
gnx-45727

Pristovnik Anton, Škedenj 8, Slovenske Ko-
njice, potni list, št. AA 071279, izdala UE Slo-
venske Konjice. gne-45992

Pucher Kanc Marlena, Gregorčičeva ulica
18, Ljubljana, potni list, št. AA 465129, izdala
UE Ljubljana. gni-45963

Pukl Simona, Mestni trg 15, Slovenske Ko-
njice, potni list, št. AA 720785, izdala UE Slo-
venske Konjice. gni-45988

Rama Igor, Opekarna 37, Trbovlje, potni list,
št. BA 897575, izdala UE Trbovlje. gny-45972

Ramšak Sonja, Polzela 164/b, Polzela, pot-
ni list, št. AA 864111, izdala UE Žalec.
gnf-45716

Rečnik Gašper, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 970771, izdala UE
Slovenske Konjice. gng-45990

Robin Ivan, Šentjanž pri Dravogradu 107,
Šentjanž pri Dravogradu, potni list, št. AA
812542, izdala UE Dravograd. gnj-45462

Ropret Silvo, Podsvetija 1, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. AA 823865, izdala UE
Ljubljana. gnc-45644
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Sadžak Milanović Danijela, Kvedrova 2, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 484688,
izdala UE Koper. gno-45732

Salobir Franc, Jakob pri Šentjurju 19, Šen-
tjur, potni list, št. BA 207535, izdala UE Šen-
tjur pri Celju. gnk-45461

Simonič Dušan, Stranska vas pri Semiču 5,
Semič, potni list, št. BA 106539, izdala UE
Črnomelj. gnx-45948

Supanič Branko, Mariborska c. 13, Dravo-
grad, potni list, št. BA 151591, izdala UE Dra-
vograd. gnr-45604

Šenk Franc, Šentiljska cesta 49, Maribor,
potni list, št. BA 537394, izdala UE Maribor.
gny-45997

Špolad Martina, Soška ulica 19, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 54286, izda-
la UE Tolmin. gny-45876

Štupar Milena, Cesta bratstva in enotnosti
44, Metlika, potni list, št. AA 703034, izdala
UE Metlika. gnv-45750

Tavčar Sonja, Tomaj 60, Dutovlje, potni
list, št. AA 553421, izdala UE Sežana.
gny-45622

Terpin Uroš, Slomškova 12, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 971740, izdala UE Ljubljana.
gnm-45909

Tikvicki Andrej, Dantejeva ulica 7, Izola -
Isola, potni list, št. BA 914194, izdala UE Izola.
gns-45878

Toplišek Mojca, Slomškova ulica 9, Breži-
ce, potni list, št. BA 419591, izdala UE Breži-
ce. gnb-45924

Trošt Aleš, Cesta zmage 20, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 439563, izdala UE Za-
gorje. gnb-45945

Trpin Blaž, Jelovškova ulica 1/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 861, izdala UE Ljubljana.
gnm-46013

Trpin Dušan, Jelovškova ulica 1/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 63825, izdala UE Ljublja-
na. gnk-46015

Trpin Žiga, Jelovškova ulica 1/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 861392, izdala UE Ljubljana.
gnl-46014

Tušar Darko, Gornji trg 21, Ljubljana, potni
list, št. BA 616972, izdala UE Ljubljana.
gnh-45614

Vabič Herbert, Dvorakova 10/c, Maribor,
potni list, št. BA 701325, izdala UE Maribor.
gnl-45510

Vencelj Lesjak Lili, Pregljev trg 2, Tolmin,
potni list, št. AA 11789, izdala UE Tolmin.
gnv-45525

Vesel Alojzij, Kunaverjeva 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 118187, izdala UE Ljubljana.
gnq-45680

Vidović Ljubomir, Keršičeva cesta 47, Tr-
bovlje, potni list, št. CA 16726, izdala UE Tr-
bovlje. gnc-45819

Vodan Matej, Vurberk 128, Spodnji Duplek,
potni list, št. BA 848741, izdala UE Maribor.
gnt-45952

Volk Ljubomir, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 530404, izdala UE Ljubljana.
gni-45513

Vukmirović Robert, Ul. Mihaele Škapin 6,
Izola - Isola, potni list, št. BA 226441, izdala
UE Izola. gnq-45880

Vulič Vlado, Trg prekomorskih brigad 8,
Ljubljana, potni list, št. AA 870655, izdala UE
Ljubljana. gns-46028

Zagorc Repar Simona, Gorenje blato 45,
Škofljica, potni list, št. BA 413714, izdala UE
Ljubljana. gns-45753

Zalar David, Marezige 37, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 652816, izdala UE
Koper. gno-45857

Založnik Roman, Ob Koprivnici 56, Celje,
potni list, št. AA 151189, izdala UE Celje.
gnv-45950

Založnik Tilen, Ob Kopricvnici 56, Celje,
potni list, št. BA 684038, izdala UE Celje.
gnu-45951

Zimic Sandi, Deskle, Ul. Petra Skalarja 18,
Anhovo, potni list, št. AA 889906, izdala UE
Nova Gorica. gnc-45869

Zupe Saša, Gregorčičeva 40, Radenci, pot-
ni list, št. BA 953959, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnd-45943

Žigante Bojan, Rakitovec 53, Podgorje, pot-
ni list, št. AA 288048, izdala UE Koper.
gnb-45745

Žigon Dejan, Pintarjeva cesta 7, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 890068, izdala UE Za-
gorje ob Savi. gns-45803

Žinko Luka, Preglov trg 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 814266, izdala UE Ljubljana.
gnt-45552

Žinko Matej, Preglov trg 5, Ljubljana, potni
list, št. CA 19726, izdala UE Ljubljana.
gnv-45550

Žinko Venčeslav, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 155792, izdala UE Ljubljana.
gnu-45551

Živkovič Uroš, Župančičeva cesta 34, Gro-
suplje, potni list, št. BA 734201, izdala UE
Grosuplje. gnj-45987

Živković Mario, Ulica Tatjane Odrove 6,
Kranj, potni list, št. BA 801056, izdala UE
Kranj. gnk-45836

Osebne izkaznice

Ajdišek Franc, Gimnazijska 15, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 147927. gnt-45852

Baltić Mirjam, Kamnogoriška cesta 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 262278.
gnv-45500

Bergant Bernarda, Cesta vstaje 11, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico, št. 83897.
gnv-46025

Bilobrk Vido, Tomšičeva 41, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 193586.
gnf-45866

Brekan Robert, Novi dom 59, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 6334. gng-45515

Čanadi Marija, Cesta na Markovec 55, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
166829. gnz-45996

Čanković Goran, Cankarjeva 24, Nova Go-
rica, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 1/2001. gnx-45523

Černjavič Terezija, Mazijeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 135017. gnv-46000

Devetak Mateja, Miren 59, Miren, osebno
izkaznico, št. 369830. gnj-45862

Dolinar Damijan, Gora pri Pečah 18, Vače,
osebno izkaznico, št. 168132. gnm-45784

Dolinšek Mojca, Dom in vrt 20, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 412368. gnl-45735

Domitrovič Marija, Celjska 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 157609. gnv-45850

Držan Bojan, Grobeljska pot 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132496. gnu-45451

Feuš Denis, Bratov Pihlar 20, Ljutomer, ose-
bno izkaznico, št. 245911. gne-45517

Gabrovšek Polajnar Darja, Ul. v Kokovšek
60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276246.
gno-45607

Gregorič Aljoša, Novo polje, Cesta
XVI/22c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
138974. gnu-45609

Grobelnik Dejan, Lemberg pri Novi cerkvi
27, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št.
131494. gno-45807

Gubenšek Mihael, Ul. Nikole Tesla 10, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 52855. gns-45528

Gumilar Stanislava, Triglavska 30/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 195187.
gnj-45762

Igličar Dejan, Višnarjeva 1, Medvode, ose-
bno izkaznico, št. 270668. gnt-45702

Japelj Darko, Na Brce 8, Notranje Gorice,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 2/2001. gnz-45771

Jevnikar Andrejka, Vrhovo 8, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 515548. gnc-45719

Jović Marija, Mlinska pot 17, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 319177. gnj-45712

Južnič Gojmir, Erjavčeva cesta 25, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 330700. gnd-45818

Kavčič Ivanka, Trubarjeva 28, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 30723. gnx-45748

Kolar Nataša, Čopova 3, Celje, osebno iz-
kaznico, št. 354938. gnl-45810

Komes Majda, Cvetlična pot 11, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 1469904.
gns-45703

Komljen Jela, Opekarniška cesta 12/f, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 20408. gnz-45746

Kopač Jasna, Štefanova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 204285. gni-45913

Koradin Robert, Istrski odred 2, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 40496. gne-45742

Košak Boštjan Iztok, Na pobočju 12, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 91812.
gnw-45649

Kovačič Mitja, Ivana Selana 9, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 303836.
gng-45915

Kužnik Jasna, Spodnje Senice 16/d, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 378993.
gnn-46033

Lahajnar Aljoška, Koritno 52, Bled, osebno
izkaznico, št. 14449. gne-45492

Lampret Aleksander, Kozjanski odred 19,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 58697.
gni-45788

Lenart Branko, Maistrova 24, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 233710. gnd-45743

Leskovec Saša, Trubarjeva 9/b, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 303989. gnk-45536

Leskovšek Aljoša, Cankarjeva ulica 11, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 180568. gnm-45534

Ljupša Danilo, Vinarska 10, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 350730. gno-45532

Loboda Bojan, Rozmanova 38, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 284217.
gnm-45734

Maček Zlatica, Petrovičeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 313364. gnt-45777

Manfreda Ivan, Idrsko 45, Kobarid, osebno
izkaznico, št. 375153. gnf-45516

Markuš Uroš, Ob suhi 23, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 255231.
gny-45747

Marn Mateja, Lukovek 11, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 63514. gnr-45979

Mašić Štefa, Slatinski dol 2, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 29990. m-59

Mencinger Vladimir, Partizanska cesta 11,
Mežica, osebno izkaznico, št. 324020.
gnl-46010

Mikolič Jerneja, Trlično 3/a, Rogatec, ose-
bno izkaznico, št. 237442. gnc-45469

Milavec Ravnikar Bernarda, Carja Dušana
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 486048.
gni-45613

Mirnik Danijela, Ulica Rista Savina 14, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 316591.
gnw-45828
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Mustar Slavka, Jakhlova 9, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 129788. gnx-45823

Nadoh Marija, Maistrova 12, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 418070. gnh-45864

Nezović Ifeta, Petrovičeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 354255. gnr-45679

Novak Anita, Ulica V. prekomorske bri-
gade 7, Ljutomer, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št. 80/1999.
gny-45922

Ornik Fredi, Šentilj 26/a, Šentilj v Slov.gori-
cah, osebno izkaznico, št. 52817. m-48

Osredkar Ljudmila Ivana, Gradišče 110,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 128403.
gnr-45529

Otrin Tatjana, Bratovševa ploščad 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 105857.
gnt-45652

Pečarič Ivica, Cesta v Podboršt 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 88219.
gni-45638

Pipuš Metka, Ulica 15. aprila 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 471799. gny-45647

Podvet Matjaž, Jevnica 85/a, Kresnice,
osebno izkaznico, št. 132562. gnx-45723

Porenta Katja, Šutna 106, Žabnica, ose-
bno izkaznico, št. 217734. gnp-45531

Potrč Antonija, Gregova 12, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 578130. gnq-45805

Prinčič Miran Branko, Jesenova 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 181514.
gnk-45986

Pukl Marjeta, Pod vinogradi 61, Maribor,
osebno izkaznico, št. 96574. gnn-45808

Ratko Majda, Zenkovci 8/b, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 123654. gnw-45749

Renko Adela, Ravne 3, Izlake, osebno iz-
kaznico, št. 539331. gnt-45527

Rodič Iztok, Brilejeva 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 290213. gnv-45700

Rovšnik Iztok, Bratovševa ploščad 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 149612.
gnx-45773

Rudolf Mojca, Godovič 17, Idrija, osebno
izkaznico, št. 155195. gni-45942

Srakar Primož, Dunajska cesta 432, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 413512.
gnd-45718

Stopar Štefanija, Orehovec 49, Kostanjevi-
ca na Krki, osebno izkaznico, št. 387447.
gnw-45949

Sušin Milena, Frankovo naselje 69, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 93403.
gnw-45524

Škrinjar Jonatan, Podjunska 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 413616. gnb-45645

Šparemblek Karmen, Cesta 4. maja 70/a,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 244918.
gnj-45612

Štalekar Albina, Kutinova 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 230066. gng-45919

Štefanič Olga, Šalka vas 3/b, Kočevje, ose-
bno izkaznico, št. 336431. gng-45615

Štirn Miroslav, Zgornje Stranje 16, Stahovi-
ca, osebno izkaznico, št. 8089. gnl-45960

Štulanović Nazif, Toplarniška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 140525. gnb-45970

Tišler Mojca, Tržaška 47, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 134767. gnp-46031

Travner Marjan, Šmartno ob Paki 96, Šmar-
tno ob Paki, osebno izkaznico, št. 241375.
gnl-45835

Tutić Ankica, Veliki trg 10, Izola - Isola, ose-
bno izkaznico, št. 444279. gnj-46037

Vidič Jana, Šempas 17/e, Šempas, ose-
bno izkaznico, št. 344132. gnb-45520

Vrbnjak Anton, Bolehnečici 26, Sveti Jurij
ob Ščavnici, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 2/2001. gnc-45519

Zaplotnik Marija, L. Hrovata 9, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 239353. gnu-45576

Zimic Sandi, Deskle, Ul. Petra Skalarja 18,
Anhovo, osebno izkaznico, št. 166017.
gni-45867

Zupan Marija, Zabreznica 10, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 538573. gnq-45830

Žinger Alojzija, Velike Češnjice 20, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 77606.
gnz-46021

Žle Breda, Rožna dolina, Cesta XIX/2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 491808.
gnr-45637

Vozniška dovoljenja

Abrahamsberg Irena, Planina 121, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13167, iz-
dala UE Postojna. gnr-45579

Arsov Ivan, Puštal 3, Škofja Loka, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 26110, izdala UE
Škofja Loka. gnw-45824

Balent Željko, Rusjanov trg 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1042922, reg.
št. 207321, izdala UE Ljubljana. gny-45822

Baltić Mirjam, Kamnogoriška cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367525, reg. št. 209482, izdala UE Ljublja-
na. gnw-45499

Bandelj Zoran, Goriška c. 40, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001257405, reg. št. 27909, izdala UE Vele-
nje. gnc-45569

Bavcon Robert, Padlih borcev 14, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 681150. gnl-45514

Bavčar Stojan, Prešernov trg 7, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28985, izdala UE Koper. gnt-45477

Bednar Boris, Mala vas pri Grosupljem 34,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23091, izdala UE Grosuplje. gnh-45989

Beloglavc Darja, Gomilsko 17, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1310132,
izdala UE Žalec. gnc-45544

Blaževič Elvis, Brkinska 32, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6777, iz-
dala UE Izola. gnx-45473

Bonin Elena, Manžan 10/a, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29187.
gny-45572

Borišek Natalija, Partizanska pot 33, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
344019, izdala UE Litija. gnc-45573

Borko Marian, Ulica Markljevih 27, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291498, reg. št. 115306. m-24

Brundula Egon, Cesta 66, Videm-Dobrepo-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15061, izdala UE Grosuplje. gnw-46024

Budič Robert, Dvorce 1/a, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14370, izda-
la UE Brežice. gnm-45484

Celestina Robert, Privoz 3/a, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064972,
reg. št. 203482, izdala UE Ljubljana.
gnl-45685

Cimperman Iztok, Carja Dušana ulica 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971379, reg. št. 177825, izdala UE Ljubljana.
gng-45994

Cotič Nataša, Partizanska cesta 43, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23618, izdala UE Škofja Loka. gnp-45506

Černigoj Marjan, Mengeška cesta 60, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1004431, reg. št. 7738, izdala UE Domžale.
gni-45767

Červek Metka, Rakičan, Lendavska 25,
Murska  Sobota,  vozniško  dovoljenje,  reg.
št.  31115,  izdala  UE  Murska Sobota.
gnv-45675

Devetak Irena, Miren 142/d, Miren, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnf-45816

Devetak Mateja, Miren 59, Miren, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gng-45815

Dobnik Oto, Glavni trg 33, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 2746,
izdala UE Slovenj Gradec. gnl-45460

Dolinar Damijan, Gora pri Pečah 18, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1336090, reg. št. 34351, izdala UE Domžale.
gnn-45783

Dolinar Eva, Račni vrh 9, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1140821, reg. št.
19252, izdala UE Kamnik. gnb-45920

Duša Toni, Malo Mlačevo 13, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 126844.
gnd-45643

Dušej Mateja, Zg. Ložnica 85, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16969.
gni-45463

Dvoršak Petra, Zg. Partinje 52/a, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10023,
izdala UE Lenart. m-38

Đurđevič Gracijela, Dantejeva 29, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13206, izdala UE Piran. gnq-45455

Ekselenski Dušanka, Jaskova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 577795,
reg. št. 80200. m-57

Feuš Denis, Bratov Pihlar 20, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11958, izdala
UE Ljutomer. gnr-45479

Fidler Ljudmila, Cesta Kozjanskega odreda
6, Štore, vozniško dovoljenje, št. S 629544,
reg. št. 31929. gnh-45814

Fijavž Alojz, Grobelno 111, Grobelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 11152,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-46019

Fistrič Tanja, Varpolje 77, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10002, izdala UE Mozirje. gno-45982

Gačnik Boštjan, Grčarjeva 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 670684, reg.
št. 101947, izdala UE Maribor. m-29

Gregorič Aljoša, Novo polje, Cesta
XVI/22c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299350, reg. št. 186033, izdala
UE Ljubljana. gnx-45610

Harcan Roman, Frankovci 2, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11200.
gno-45482

Ižanec Gregor, Tržaška cesta 265/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026089, reg. št. 205921, izdala UE Ljublja-
na. gnv-46050

Jagodič Janko, Sp. Ponkvica, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14913,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-45672

Janša Saša, Vrhovci, Cesta XXVIII/10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513924, reg. št. 146762, izdala UE Ljubljana.
gnb-45695

Jeglič Vesna, Gradnikova 81, Radovljica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 116/2000. gne-45946

Jelen Branka, Škofja Riža 7/a, Dobovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11061,
izdala UE Trbovlje. gnj-45787

Jensterle Tomaž, Jelovška 33, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
57607, reg. št. 20300. gnu-45926
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Jeršin Jože, Račje selo 2, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 649021, reg.
št. 2577, izdala UE Trebnje. gnh-45689

Ješe Marko, Smledniška 88, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1033235, reg.
št. 38344. gno-45582

Jordan Drago, Kamnica 54, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 89790,
reg. št. 66590, izdala UE Ljubljana. gns-45928

Jović Marija, Mlinska pot 17, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810396, reg.
št. 111230, izdala UE Ljubljana. gnr-45729

Juričan Mojca, Triglavska 16, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 116456, reg.
št. 32037, izdala UE Domžale. gns-45832

Kajtazović Mujaga, Čanžekova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297519, reg. št. 139006, izdala UE Ljublja-
na. gni-45713

Kodrič Danjela, Dekani 279, Dekani, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. 40450. gnt-45577

Kokalj Grega, Št. Jurij 43, Grosuplje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 116/2000. gnx-46023

Komar Marija, Prihova 15, Nazarje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2122, izdala
UE Mozirje. gnp-45585

Koren Diana, Strunjan 83, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6168, izdala UE Piran. gnu-45676

Kores Silvo, Čečovje 26, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7984,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnf-45466

Korošec Peter, Sp. Boč 28, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8569,
izdala UE Ruše. m-43

Košak Boštjan Iztok, Na pobočju 12, Brez-
ovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9233, izdala UE Vrhnika. gnv-45650

Košenina Janja, Zadobrova 28, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 881445,
reg. št. 40920, izdala UE Celje. gnu-45701

Kovač Aleksander, Petkova ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446763, reg. št. 389781, izdala UE Ljubljana.
gng-45765

Kovač Bojan, Goropečnikova ulica 9, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 4/2001. gnv-45725

Kovač Božidar, Trnje 155/a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11677,
izdala UE Lendava. gng-45590

Kovačič Alojzija, Tonijeva ulica 11, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
43343, reg. št. 121333, izdala UE Ljubljana.
gnb-46020

Kovačič Mitja, Ulica Ivana Selana 9, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372280, reg. št. 196562, izdala UE
Ljubljana. gnb-45895

Kozarič Bojan, Koroška cesta 57, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7901, izdala UE Radlje. gnc-45619

Krajnc Andrej, Gotovlje 88, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 22501, izdala UE Žalec.
gnb-45795

Kranjc Andrej, Kamnogoriška cesta 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892847, reg. št. 167591, izdala UE Ljubljana.
gnn-45708

Krasnič Suzana, Razlagova 6, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1445938, reg.
št. 47840, izdala UE Celje. gnq-45580

Krivec Viktor, Pameče 147, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3156, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-45791

Križmanič Ankica, Ul. Prekomorske brigade
7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
374808, reg. št. 17363. gnu-45601

Kukič Stojan, Čevljarska 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8281, izdala UE
Tržič. gno-45457

Kvac Peter, Brinjeva gora 8, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 13678.
gnm-45459

Lazić Dobrinka, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 800045,
reg. št. 91967, izdala UE Maribor. m-54

Logonder Jelena, Hafnerjevo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26370, izdala UE Škofja Loka. gnp-45606

Majcen Anica, Zagorje 16, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6641.
gng-45465

Malešič Leopold, Prevalje pod Krimom 35,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366699, reg. št. 129763, izdala UE Ljublja-
na. gnj-45537

Mali Anton, Zg. Selnica 5/a, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6975,
izdala UE Ruše. m-65

Marič Marjan, Mlinska ulica 10, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7300, iz-
dala UE Lendava. gnh-45789

Marn Mateja, Lukovek 11, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1477839, reg.
št. 12286, izdala UE Trebnje. gns-45978

Mastinšek Drago, Cesta na Roglo 9/a, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
4710. gnq-45930

Menhard Ivan, Trg Dušana Kvedra 12, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
714969, reg. št. 85440. m-22

Mesojedec Albin, Novo polje cesta XV/24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 44636, reg. št. 48995, izdala
UE Ljubljana. gnz-45821

Metličar Robert, Ulica Velka Vlahoviča 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872647, reg. št. 86760. m-41

Mihelčič Janja, Sečje selo 23/b, Vinica,
vozniško dovoljenje, št. 8050, izdala UE Črno-
melj. gnv-45825

Miklavčič Dejan, Velike Bloke 14, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9686, izdala
UE Cerknica. gny-46047

Milec Bojan, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1043259,
reg. št. 191728, izdala UE Ljubljana.
gng-45890

Mirnik Danijela, Ulica Rista Savina 14, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580809, izdala UE Žalec. gnx-45827

Mlakar Nada, Stari trg 57, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 906124, reg.
št. 7222, izdala UE Trebnje. gnk-45886

Morela Brigita, Horjul 220, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 584717, reg. št.
154533, izdala UE Ljubljana. gnp-45681

Mulej Slavko, Kraberk 4, Loče pri Poljča-
nah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 2370. gnu-45776

Mušič Draginja, Ul. F. Barleta 4, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. S 735550, reg. št. 23312, izdala UE Kranj.
gni-45813

Nolimal Renata, Bistra 10, Borovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1297114, reg.
št. 226441, izdala UE Ljubljana. gnb-45820

Novak Luka, Dekani 59, Dekani, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 23161, izdala UE Koper.
gnh-45739

Nunčič Slavica, Mestinje 21/a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5689, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-45794

Oserban Katja, Spodnji kraj 30, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14869, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnd-45468

Osvald Špela, Rateče 150, Rateče-Plani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176400, izdala UE Jesenice. gnl-45535

Otrin Tatjana, Bratovševa ploščad 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353678, reg. št. 147402, izdala UE Ljubljana.
gnu-45651

Pajk Igor, Trg svobode 13/a, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 115151,
reg. št. 22212. gnm-45809

Pečjak Matej, Ob Krki 2, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24213, izdala UE
Novo mesto. gnv-45475

Peruš Franc, Ruška cesta 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1072690,
reg. št. 109247. m-33

Petan Miroslav, Šolska 3, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16905, izdala UE
Brežice. gnz-45575

Pignar Anton, Zagorci 57, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 32035.
gnr-45929

Pintar Peter, Pot na Plešivico 5, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12422, izdala UE Vrhnika. gne-46042

Pipan Marko, Iztokova 11, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, reg. št. 35117, izdala UE
Nova Gorica. gnw-45799

Pipuš Metka, Ulica 15. aprila 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932665,
reg. št. 178365, izdala UE Ljubljana.
gnz-45646

Pirnat Magdalena, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447422, reg. št. 44149, izdala UE Ljubljana.
gni-45538

Pisnjak Stanko, Satahovci 37, Tišina, vozni-
ško dovoljenje, št. 26055. gns-45478

Pleško Marija, Žabnica 80, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460168, reg. št. 205678, izdala UE Ljublja-
na. gnm-45659

Plohl Andrejka, Polenšak 159, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32889, iz-
dala UE Ptuj. gnp-45456

Popit Helena, Pionirska cesta 1, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8880, izdala UE Vrhnika. gnh-45714

Potočnik Marko, Pribinova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1420733, reg. št. 237467, izdala UE Ljublja-
na. gnb-45770

Povirk Marija, Pogled 1, Moravče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 282046, reg. št.
26397, izdala UE Domžale. gnv-45625

Pregl Vekoslav, Pod Bresti 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 613833,
reg. št. 49995, izdala UE Ljubljana.
gnm-45959

Preložnik Andreja, Sp. Voličina 86, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1125996, reg. št. 10243. m-21

Pušnik Simon, Podlubnik 160, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21624, izdala UE Škofja Loka. gns-45653

Rajgelj Frančišek, Zasavska cesta 39,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
270995, reg. št. 3820, izdala UE Kranj.
gnm-46034

Ravljen Nuša, Levstikova 6, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1114108,
reg. št. 26699, izdala UE Velenje.
gnx-45798

Razgoršek Iztok, Zrkovska 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092690,
reg. št. 110067. m-34

Rebernak Saša, Podjavorškova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 43093.
gnm-45834
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Rebolj Stana, Lesno brdo 4, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 388302, reg.
št. 75159, izdala UE Ljubljana. gnd-45693

Resinović Tomaž, Trubarjevo nabrežje 1,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217723, izdala UE Laško. gno-46007

Retelj Franc, Markljeva ulica 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23366,
izdala UE Novo mesto. gnk-45636

Rinc Danijel, Prekorje 49, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 32694.
gne-45617

Rogelj Karel Drago, Šmartinska cesta 218,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 545910, reg. št. 80134, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-45958

Rojko Tomas, Jurski vrh 12, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472494, reg. št. 119423. m-30

Rott Miha, Tržaška cesta 35, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 145461, reg.
št. 140250, izdala UE Ljubljana. gnc-45844

Rovšnik Iztok, Bratovševa ploščad 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105779, reg. št. 212057, izdala UE Ljublja-
na. gny-45772

Rudolf Mojca, Godovič 17, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1156689, reg. št.
9499, izdala UE Idrija. gnr-45954

Rugelj Barbara, Letoviška pot 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 45596, izdala UE Koper. gnq-45630

Senekovič Janez, Kmetijska 3/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 673698,
reg. št. 11072, izdala UE Maribor. m-47

Sever Dragica, Latkova vas 262, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 452311, iz-
dala UE Žalec. gnk-45586

Smerdel Ivica, Jarše 50, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1191339,
reg. št. 216464, izdala UE Ljubljana.
gnb-45845

Spinelli Anton, Koprska 5/a, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4478, izdala UE Piran. gnd-45472

Srakar Primož, Dunajska cesta 432, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1351448, reg. št. 227447, izdala UE Ljublja-
na. gne-45717

Steinfelser Marko, Lokavci 16, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12366, izdala UE Gornja Radgona. gne-45667

Stojič Aljoša, Uskoška 54, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 574556, reg. št. 64363, izdala UE Maribor.
m-66

Studen Sašo, Podvasca 7, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1020249, reg. št.
8821, izdala UE Tržič. gnk-45661

Supanič Branko, Mariborska c. 13, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 2313.
gnq-45605

Surina Boštjan, Župančičeva 22, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269697, reg. št. 7203, izdala UE Ilirska Bistri-
ca. gnq-45780

Svetlin Aleš, Sp. Tuštanj 8, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 4376362, reg.
št. 24681, izdala UE Domžale. gnf-45741

Šavs Špela, Šiška 9, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 287632, reg. št.
35223, izdala UE Kranj. gnn-45458

Ščurk Roman, Spodnji Rudnik I/6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
186428, reg. št. 40427, izdala UE Ljubljana.
gnw-45774

Šeler Branko, Hočevarjev trg 11, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 1845.
gnw-45549

Šeruga Andrej, Podjavorškova 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1382717, reg. št.
46624. gnz-45546

Šilec Marija, Petrovičeva 15/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 912542,
reg. št. 103040, izdala UE Maribor. m-49

Šket Damjan, Vrenska gorca 13, Buče, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 18431, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gno-45657

Škrinjar Jonatan, Podjunska 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420703,
reg. št. 237444, izdala UE Ljubljana.
gnx-45648

Štader Gervazi, IX. korpus 19, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6153. gnt-45927

Šteharnik Janez, Stare sledi 4, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1338, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-45471

Štupar Milena, CBE 44, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 0693370, reg. št.
3312, izdala UE Metlika. gnj-45666

Tasev Snežana, Koroška cesta 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1378109,
reg. št. 118191. m-55

Tokuhisa Taiji Tomaž, Streliška ulica 29/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265823, reg. št. 217624, izdala UE Ljublja-
na. gnj-46012

Tonin Hiršman Tatjana, Šmarca, Bistriška
cesta 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12890, izdala UE Kamnik.
gnp-45706

Turk Nelida, Majaronova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886763, reg. št. 176348, izdala UE Ljubljana.
gnr-45554

Uranič Ljubica, Golnik 9, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 807760, reg. št.
44130, izdala UE Kranj. gnm-45584

Vačun Blaž, Levčna vas 25, Mežica, vozni-
ško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 26706.
gnl-45785

Valand Kristina, Štrekljeva 62, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 154417, reg.
št. 63037, izdala UE Maribor. m-53

Vehovar Leopold, Moše Pijade 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719045, reg. št. 92353, izdala UE Maribor.
m-52

Vencelj Lesjak Lili, Pregljev trg 2, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 794164, izdala UE
Tolmin. gnu-45476

Vidič Jana, Šempas 17/e, Šempas, vozni-
ško dovoljenje. gnb-45474

Vodenik Marija, Rudarska cesta 19, Kiso-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
816938, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnd-45568

Vrhovec Zvonko, Čufarjeva ulica 3, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
356283, reg. št. 6530, izdala UE Domžale.
gnm-45634

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1106821,
reg. št. 4956, izdala UE Ljubljana. gnm-45559

Zaplotnik Marija, L. Hrovata 9, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1375574, reg. št. 1379, izdala UE Kranj.
gns-45578

Zimic Sandi, Deskle, Ul. P. Skalarja 18,
Anhovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1305420. gny-45797

Zupan Janko, Kriška cesta 10, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5233, izdala
UE Tržič. gnp-45581

Zupan Marija, Zabreznica 10, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 743804,
izdala UE Jesenice. gnr-45829

Žagar Aleksander, Frankopanska ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135615, reg. št. 180393, izdala UE Ljublja-
na. gnr-46004

Žerak Duška, Trg 9, Rogatec, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 17078, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnd-45768

Žigante Bojan, Rakitovec 53, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 42608.
gnr-45454

Živanović Nikola, Liminjanska 87, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 7835, izdala UE Piran. gnb-45470

Žle Breda, Rožna dolina, Cesta XIX/2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925768, reg. št. 103588, izdala UE Ljubljana.
gnp-45635

Žumer Cirila, Meškova ulica 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 351906, reg.
št. 98046, izdala UE Ljubljana. gnq-45980

Županec Damjan, Berkovci 21, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9872, izdala UE Ljutomer. gnt-45677

Zavarovalne police

Dekleva Nina, Rožna dolina, Cesta XV/15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 799190, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gne-45721

Dermota Dušan, Strahinj 2, Naklo, zavaro-
valno polico, št. 43401000542, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnb-45495

Gliha Aleš, Spodnji Rudnik II/30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 532315, izdala zavaro-
valnica Tilia. gno-46032

Grintal Barbara, Radio cesta 11, Domžale,
zavarovalno polico, št. 344784, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gny-45976

Jazbec Vid, Klaričeva ulica 7/a, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. 0842300.
gng-45494

Kodelja Starin Jerina Ursula, Uršičev štra-
don 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
734549, izdala zavarovalnica Tilia. gnp-45906

Koleša Sebastjan, Prešernova ulica 15,
Dob, zavarovalno polico, št. 742343, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-45628

Koren Joško, Prisojna pot 21, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 607-1353718, izdala za-
varovalnica Maribor d.d.. gno-45707

Korošec Kristjan, Na polju 11/a, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
210918, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.,
filiala Maribor. gnd-45597

Lindav Bojanka, Triebinjska 5, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 293610, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnj-45837

Ljevaja Vladimir, Prisojna 15, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 296899, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. filiala Maribor. gns-45678

Logar Valentin, Klemenova ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 761729, izdala za-
varovalnica Tilia. gnx-45698

Lunežnik Andrej, Loka pri Framu 8, Fram,
zavarovalno polico, št. 295546, izdala zavaro-
valnica Slovenica. m-28

Močnik Marija, Britof 162, Kranj, zavaroval-
no polico, št. 3430, izdala Kapitalska družba
dne 21. 11. 2000. gns-45603

Močnik Marjan, Britof 162, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 3431, izdala Kapitalska družba
dne 21. 11. 2000. gnt-45602

PETNINA d.o.o., Mirka Vadnova 14, Kranj,
zavarovalno polico, št. 41401001257 in
41401001760, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnh-45539
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Požonec Ivanka Zlatka, Tenetiše 41, Kranj,
zavarovalno polico, št. 782578, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnn-45483

Remec Pavel, Cesta II. grupe odredov 27,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 295721,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-45778

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 375670, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnk-45561

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 185087, izdala zavaro-
valnica Triglav. gng-45565

Žnidaršič Zvone, Breg pri Zagradcu 9, Za-
gradec, zavarovalno polico, št. 0294972, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnv-45450

Spričevala

Antolič Jasmina, Ul. Anke Salmič 36/a, Le-
skovec pri Krškem, spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnd-45793

Antolin Vesna, V Dovjež 7, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole, izdano leta 1988, 1989,
1990 in 1996. gnu-46030

Antolin Vesna, V Dovjež 7, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu izdal Center za dopi-
sno izobraževanje Univerzum, poklic upravni
tehnik, št. VT/397, izdano 21. 9. 1996.
gnv-46029

Anžur Urška, Vrhovci, Cesta XXVI/1, Ljub-
ljana, spričevalo Srednje kemijske šole in gim-
nazija Ljubljana, izdano leta 2000. gnj-45641

Balant Zdenka, Na brežini 1/a, Ljubljana,
diplomo Ekonomsko poslovne fakultete v Mari-
boru, izdana leta 1997. gnl-45910

Balant Zdenka, Na brežini 1/a, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdana leta 1988, na ime Korant Zdenka.
gnk-45911

Balant Zdenka, Na brežini 1/a, Ljubljana,
diplomo Srednješolskega centra Rudolfa Ma-
istra Kamnik, izdana leta 84/85, na ime Korant
Zdenka. gnj-45912

Baranašić Zlatko, Žalna 33/b, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avto-
mehanične šole v Ljujbljani, izdano leta 1975.
gnl-45710

Beton Matej, Cesta m. Tita 4/a, Jesenice,
indeks, izdala Poklicna metalurška šola leto iz-
daje 1985. gnk-46036

Bukovnik Matej, Gradiška 97, Pesnica pri
Mariboru, indeks, št. 61132124, izdala Peda-
goška fakulteta Maribor. m-35

Cafnik Ivan, Pesniški dvor 5, Pesnica pri
Mariboru, zaključno spričevalo št. 367/98, iz-
dal Zavod za izobraževanje Formula Maribor,
dne 12. 6. 1998. m-60

Cesar Anton, Ragovska 10, Novo mesto,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole te-
hniških in zdravstvenih usmeritev Boris Kidrič,
smer vzdrževalec vozil in strojništva, izdano leta
1982/83, 1984/85 in 1985/86. gnu-45501

Cvjetković Radenka, Seidlova cesta 24, No-
vo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gnr-45629

Čok Bojan, Jakčeva ulica 33, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje elektro šole v Mostah.
gnd-45722

Delorenzo Terezija, Sneberska cesta 122,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra stokovnih šol Ljubljana, Frizerska šola, št.
1080, izdano 8. 10. 1969. gnb-46045

Dinov Robert, Kidričevo naselje 23, Postoj-
na, spričevalo 2. letnika Srednje šole Postojna
- mehanik vozil in voznih sredstev. gnn-45658

Dolinšek Jure, Dobrunjska cesta 34/d,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Sostro. gnm-45663

Drevenšek Marija, Župečja vas 34š, Lo-
vrenc na Dravskem polju, spričevalo o konča-
nem 6. razredu OŠ Majšperk, št. 23/416-84,
izdano leta 1983. gnb-45670

Forneci Jože, Zg. Lehen 30, Ribnica na
Pohorju, spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1995 in 1996. m-61

Fratnik Grošelj Vilma, Ciginj 27, Tolmin, spri-
čevalo 3. letnika Poklicne trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1978. gnu-45801

Gajšek Mitja, St. Kovača 89, Turnišče, spri-
čevalo 1. letnika Dvojezične srednje šole Len-
dava, izdano leta 1997/98. gnt-45452

Gajšek Mitja, St. Kovača 89, Turnišče, spri-
čevalo 2. letnika Dvojezične srednje šole Len-
dava, izdano leta 1998/99. gns-45453

Gnezda Igor, Pot v Smrečje 12/a, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1984. gnm-45709

Godec Benedikt, Zgornja Jevnica 9, Kresni-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole v
Škofji Loki, izdano leta 1991. gnb-45570

Gosak Blanka, Ljubljanska 102, Maribor, in-
deks, št. 81528417, izdala EPF Maribor. m-37

Grabnar Sebastjan, Dolenjska cesta 136,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja Ko-
vačiča. gnf-45766

Grušovnik Peter, Mariborska cesta 55, Sel-
nica ob Dravi, diplomo SERŠ Maribor, izdana
leta 1987. m-58

Guberac Marinko, Žolgerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok v Ljubljani, izdano leta
1990, 1991 in 1992. gnw-45999

Horvat Maja, Kotlje 167, Kotlje, spričevalo
3. letnika Gostinske šole Slovenj Gradec.
gnz-45671

Hrovat Lilijana, Dvor 26/b, Dvor, spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1984.
gnt-45802

Hrovat Lilijana, Dvor 26/b, Dvor, spričevalo
Ekonomske srednje šole v Novem mestu, izda-
no leta 1986. gnr-45804

Ivanjšič Marjan, Zagorci 7, Juršinci, zaključ-
no spričevalo Srednje lesarske šole Maribor,
izdano leta 1987. gnr-45779

Jureš Luka, Hradeckega cesta 35, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1999. gnh-45764

Kamnik Marjana, Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, potrdilo o strokovnem izpitu, izdal Re-
publiški komite za zdravstvo in socialno varstvo
na ime Veberič Marija, izdano leta 1988.
gnd-45493

Klemenšek Tanja, Robov kot 8, Solčava,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole v Celju, izdano leta 1997. gnz-45596

Kolenc Klaudija, Preglov trg 8, Ljubljana,
diplomo Srednje upravno administrativne šole,
št. I/950, izdana 15. 9. 1988. gnz-46046

Kozar Robert, Hercegovščak 19/c, Gornja
Radgona, spričevalo št. 90-S-058, izdal
SCTPU Murska Sobota, smer oblikovalec ko-
vin. gnh-45939

Kralj Irena, Jakčeva ulica 13, Ljubljana, di-
plomo II. 119, izdala Srednja ekonomska šola
Boris Kidrič, dne 3. 7. 1990. gnc-45694

Krivošič Andrej, Peričeva 7, Ljubljana, potr-
dilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega
poslovodjo, izdala Gospodarska zbornica Slo-
venije. gne-45967

Križman Igor, Veliki Ločnik 1, Turjak, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-

nih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnd-45968

Kropec Martin, Strmec pri Sv. Florijanu 37,
Rogatec, spričevalo 3. letnika Srednje strokov-
ne šole in poklicne šole v Celju, izdano leta
1993. gnm-46009

Kumelj Zdenka, Vrečkova 5, Kranj, maturi-
tetno spričevalo Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1972, izdano na ime Filišič
Zdenka. gnh-45489

Lackovič Lidija, Tomšičeva 1, Lendava -
Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Rakičan. gno-45932

Lazar Bogdan, Kamnje 10/a, Dobravlje, za-
ključno spričevalo EGŠC Nova Gorica - kovi-
narska šola, izdano leta 1981. gng-45790

Lipar Dejan, Gabrovnik 24, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 3. letnika in zaključno spriče-
valo Srednje kovinarske šole Zreče. gnf-45491

Lutman Mateja, Vitovlje 45/l, Šempas, po-
trdilo o usposobljenosti za trgovskega poslovo-
djo, izdala GZS dne 7. 7. 1998. gnc-45769

Malečkar Franc, Premančan 28, Ankaran -
Ankarano, indeks, izdala Fakulteta za naravo-
slovje in tehnologijo leto izdaje 1975.
gny-46026

Matejčič Suzana, Dolinska cesta 30, Koper
- Capodistria, potrdilo o strokovnem izpitu št.
166-95/94, izdalo Ministrstvo za zdravstvo v
Ljubljani na ime Dabič Suzana. gnx-45598

Matičič Anton, Kardeljeva cesta 82, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Lackov odred
Kamnica, izdano leta 1980. gnx-45673

Miljević Savo, Ulica Marije Boršnikove 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Želez-
niške elektro kovinarske šole, izdano leta 1980.
gnf-45591

Mori Štefka, Falska cesta 24, Ruše, spriče-
valo o zaključnem izpitu Kemijske šole Ruše,
izdano leta 1979. m-45

Muc Martin, Gornja Lokvica 9, Metlika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra ti-
ska in papirja v Ljubljani. gny-45497

Pehan Sara, Smetanova 55, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika Živilske šole Maribor, izdano
leta 1999/2000. m-62

Petak Urška, Mali vrh 53, Šmarje-SAP, in-
deks, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljublja-
ni. gni-45488

Pinterič Marjana, Prežihova ulica 15, Breži-
ce, diplomo Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdana leta 1988, na ime Travnikar Marjana.
gnu-45480

Pipan Krištof, Zapoge 1/c, Vodice, diplo-
mo Srednje elektro šole v Ljubljani, št. 21,
izdana leta 1990. gnh-45964

Plut Anton, Cerovec pri Črešnjevcu 17, Se-
mič, spričevalo o zaključnem izpitu št. 52/78,
izdal Center strokovnih šol Ljubljana, Poklicna
elektro šola, izdan 29. 6. 1978. gnh-45914

Potokar Sašo, Perkova ulica 13, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. gnw-45974

Predalič Ljubomir, Studenčice 16, Medvo-
de, spričevalo o opravljenem tečaju za voznika
viličarja, izdal Zavod za tehnično izobraževanje
dne 16. 6. 1975. gnu-46001

Prikratki Marko, Metoda Mikuža 16, Ljublja-
na, diplomo št. I-42/90, izdala Srednja šola za
elektroenergetiko v Ljubljani, dne 20. 6. 1990.
gnt-45752

Ravnikar Ana, Virmaše 123, Škofja Loka,
spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne in gumarske šole, izdano leta
1992/93, izdano na ime Triler Ana. gno-45682

Rihter Roman, Pot na Poljane 4, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih
šol v Domžalah, št. K 83/177, izdan 1. 7.
1983. gnj-45662
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Rozman Andreja, Vodnikova cesta 10, Bo-
hinjska Bistrica, indeks, št. 01075322, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani, na ime Ukmar
Andreja. gno-45957

Rupnik Boštjan, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, diplomo Elektro tehniške šole v Ljubljani -
smer energetika, izdana leta 1985.
gnq-46005

Sabolić Damir, Beričevo 61, Dol pri Ljublja-
ni, spričevalo 1. letnika Srednje šole za stroj-
ništvo - Litostroj, izdano leta 1985. gnf-46016

Sajovic Andraž, Hotemaže 79, Preddvor,
indeks, št. 41041154, izdala Fakulteta za or-
ganizacijske vede. gnn-45558

Sedej Matjaž, Mikuževa 16, Borovnica, in-
deks, št. 29005127, izdala Naravoslovna te-
hnična fakulteta v Ljublajni. gng-45640

Spačal Alison, Vale 2, Komen, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje šole Srečka Koso-
vela Sežana, izdano leta 1989, 1991, 1992 in
1993, izdano na ime Kendić. gnv-45975

Spindler Simon, Vinarje 3, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1997. m-42

Stele Mojca, Društvena ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Šole za medicinske sestre v
Ljubljani, izdano leta 1980 in 1981, izdano na
ime Maleš Mojca. gnq-45655

Strohmayer Klavdija, Antoličičeva 24, Mari-
bor, indeks, št. 71064544, izdala Pravna fa-
kulteta Maribor. m-40

Škerget Lovrenc, Osek 49, Sv.trojica v
Slov.goricah, diplomo Srednje trgovske šole
Maribor, izdana leta 1999. m-23

Škulj Gregor, Selo pri Robu 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gng-45690

Štimec Branko, Vratja vas 16, Apače, spri-
čevalo za poklicno šofersko šolo Maribor, izda-
no leta 1983. m-31

Šušteršič Sašo, Tomšičeva 11, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1996 in 1997. m-25

Takaj Elvira, Litijska cesta 81/a, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Božidarja Jakca v Ljub-
ljani, izdano leta 2000. gny-45697

Tavčman Primož, Leše 68, Prevalje, spriče-
valo o zaključnem izpitu SSKŠ Ravne na Koro-
škem, št. II-TPŠ-725, poklic strojni mehanik.
gng-45540

Tkalčič Hermina, Prepolje 113, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1996. m-27

Topalović Simon, Bernekarjeva ulica 19,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vide Pre-
garc v Ljubljani, izdano leta 1971, izdano na
ime Topalović Sejad. gnf-45541

Turk Maja, Ulica talcev 11, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole, izdano leta 1998, izdano na ime
Bevc Maja. gnp-45631

Vidic Andrej, Podsmreka 21, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev, izdano leta 1996.
gnv-45775

Vidovič Aleš, Kersnikova 10, Celje, indeks,
št. 80014316, izdala Ekonomska fakulteta Ma-
ribor. m-39

Vogrič Zoran, Šentviška gora 18, Slap ob
Idrijci, zaključno spričevalo EGŠC Nova Gori-
ca, izdano leta 1977. gng-45665

Zorko Gregor, Pijava Gorica 172, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnq-45705

Zupanc Asja, Tugomerjeva 46, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in

gimnazija Ljubljana, izdano leta 1997.
gnb-45720

Zupančič Jernej, Ob sotočju 2, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje go-
stinske šole, izdano leta 1990, 1991, 1992 in
1993. gne-45817

Žišt Terezija, Gladomes 29, Zgornja Ložni-
ca, spričevalo OŠ Pohorskega odreda Sloven-
ska Bistrica, izdano leta 1968/69. gng-45940

Ostali preklici

AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d., Vi-
narska cesta 5, Vipava, original licence št.
1114/24, izdala GZS, dne 14. 1. 1998 za
vozilo TAM z reg. oznako GO E2-401 in vozilo
TAM z reg. oznako GO E2-403. gnu-45755

AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d., Vi-
narska cesta 5, Vipava, original licence št.
1114/24, izdala GZS, dne 14. 1. 1998 za
vozilo IVECO z reg. oznako GO E2-405 in
vozilo TAM z reg. oznako GO E2-407.
gno-45757

AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d., Vi-
narska cesta 5, Vipava, original licence št.
1114/24, izdala GZS, dne 14. 1. 1998 za
vozilo TAM z reg. oznako GO E2-418 in vozilo
MERCEDES BENZ z reg. oznako GO E2-426.
gnm-45759

AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d., Vi-
narska cesta 5, Vipava, original licence št.
1114/24, izdala GZS, dne 14. 1. 1998 za
vozilo ZASTAVA z reg. oznako GO E2-416 in
vozilo ZASTAVA z reg. oznako GO E2-417.
gnl-45760

Anžin Dejan, Lisec 93, Trebnje, vozno kar-
to, št. 915, izdal LPP. gng-45740

Artič Marija, Irje 15, Rogaška Slatina, de-
lovno knjižico, št. 7827/70, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk-45811

AVTOPROMET GORICA, TOVORNI PRO-
MET d.o.o., Cesta 25. junija 1/A, Nova Gori-
ca, licenco št. 1526/26, izdana 9. 2. 1998 za
tovorno vozilo znamke M.A.N. 22.281 FNL z
reg. oznako GO APG-71. gno-45782

Benec Matevž, Andričeva 11, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 20970709, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gnk-45611

Bezjak Leon, Ložane 21, Pernica, delovno
knjižico št. 43932. m-46

DE & DE PREVOZNIŠTVO IN STORITVE
d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, št.
B 0023922. gne-46017

Delorenzo Terezija, Sneberska cesta 122,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-45973

Došen Milan, Jurančičeva 23, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 61132494. m-36

Draganovič Babnik Marija, Škapinova 9, Ce-
lje, delovno knjižico. gnd-45993

Erega Vera, Vršiška cesta 75, Kranjska Go-
ra, izkaznico vojnega veterana, št. 004843,
izdala UE Jesenice. gnf-45966

Erega Vera, Vršiška cesta 75, Kranjska Go-
ra, izkaznica za vojnega invalida, št. 0009951,
izdala UE Jesenice. gnk-45965

F - CAR CENTER d.o.o, Na trati 11, Ljublja-
na-Šentvid, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1012203 in A 1012117.
gnk-45786

Fajt Roland, Mohorini 11, Renče, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0204901. gnk-45686

Fras Anica, Kardeljeva 76, Maribor, delnice
KRS Velenje, št. 011417 do 011423.
gnv-45925

Fras David, Partizanska 7, Lenart v Slov.go-
ricah, delovno knjižico, reg. št. 12614, pt.
0189052, izdala SO Lenart 9. 1. 1991. m-63

Gantar Ančka, Godovič 177, Idrija, dijaško
izkaznico, izdala Srednja gradbena, geodetska
in ekonomska šola. gnz-45921

GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, licenco št. 430/21,
izdala GZS 1. 12. 1997 za vozilo M.A.N.
19.362 FL, z reg. oznako NM 34-11H.
gnj-45937

Golmajer Verena, Pdljubelj 25, Tržič, štu-
dentsko izkaznico, št. 19330348, izdala Eko-
nomska fakulteta. gni-45563

Gorjan Erik, Loke 21/d, Nova Gorica, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1052647. gnj-45616

Gostič Marko, Gorica 28, Moravče, voja-
ško izkaznico št. AA 042394. gny-46022

Grahek Dušan, Ulica padlih borcev 10, Čr-
nomelj, vpisni list za čoln, št.
02/03-4219/74-00. gni-45838

Grčar Marija, Kot 30, Ig, delovno knjižico.
gnu-45626

Gregorčič Jožko, Šentrupert 123, Šentru-
pert, delovno knjižico, št. 9033, reg. št.
219234, izdana 10. 9. 1979. gnp-45931

Hiršman Nataša, Rožna pot 1, Koper - Ca-
podistria, overjeno kopijo licence št.
8588/11393 LUM 27/1999, izdala GZS za
vozilo Peugeot boxer 350 HTP z reg. oznako
KP 56-71P. gnl-45935

Hočevar Boštjan, Ulica bratov Učakar 102,
Ljubljana, ADR certifikat, št. 11612.
gnn-45687

Hotić Tatjana, Suhadole 41, Komenda, de-
lovno knjižico. gni-45688

JAVNO PODJETJE SNAGA, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, kopijo licence št.
909/26 za vozilo MAN 15.163 L, z reg. ozna-
ko LJ F3-55U. gne-45642

Kajtezović Fatima, Šmartinska 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnh-46039

Kaltenekar Igor, Medetova ulica 16, Kranj,
delovno knjižico. gnn-45933

Kaplar Josip, Žabjak 3, Ljubljana, delovno
knjižico. gnq-45730

KEMOPLAST d.o.o., Obrežje 6/a, Jeseni-
ce na Dolenjskem, overjeno kopijo licence št.
755/23 za vozilo Zastava 650 z reg. oznako
KK M6-707, izdala GZS, dne 6. 1. 1998.
gnh-45664

Kink Maks, Vojkova cesta 9, Ljubljana, ku-
poprodajno pogodbo, št. 251-1882/91-23 z
dne 14. 1. 1992, prijavljeno upravi za družbe-
ne prihodke Ljubljana - Bežigrad dne 31. 1.
1992 in overjeno pri Temeljnem sodišču v Ljub-
ljani. gnn-45683

Kit Igor, Stritarjeva ulica 29, Rogaška Slati-
na, delovno knjižico. gnl-45485

Kolenc Teja, Zaloška cesta 234/a, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 21015841, izda-
la Fakulteta za družbene vede. gnr-45654

Koležnik Anton, Britof 44, Kranj, licenco št.
001569-1371-LM28 leto 1997, izdala OZS
17. 10. 1997. gno-45486

Križaj Urška, XXX. divizije 32, Solkan, štu-
dentsko izkaznico, št. 20990130, izdala Prav-
na fakulteta v Ljubljani. gng-45969

Makoter Janko, Mota 29/h, Ljutomer, de-
lovno knjižico, št. 328170. gnm-45684

Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1225407. gny-45547

Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1196019. gnx-45548

Marjanović Dušan, Dutovlje 129, Dutovlje,
delovno knjižico. gnb-45545
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Merkun Gorazd, Pretnarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 4/2001. gnh-45564

Merljak Samo, Vrtojbenska cesta 24, Šem-
peter pri Gorici, CPP. gnq-45505

Mikiš Matjaž, Vukovski vrh 46/a, Jarenina,
delovno knjižico št. 2679. m-56

Moljk Slavko, Cesta na Roglo 13/a, Zreče,
odvetniško izkaznico, št. 40/88 z dne 19. 4.
1988, izdala Odvetniška zbornica Slovenije v
Ljubljani. gnr-45754

Mulej Nataša, Udarniška ulica 5, Štore, štu-
dentsko izkaznico, št. 61149658. m-32

Mušič Franc, Tavčarjeva 2, Ptuj, licenco,
št. 004096/4283-ZR52/1997, ser. št. OZS
0004468. gnp-45806

Netahly Ana, Vihre 33, Leskovec pri Kr-
škem, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.
gne-45792

Notersberg Marijan, Koroška 124, Maribor,
delovno knjižico. m-26

PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a, p.p.
350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1129798 za vozilo Dae-
woo Korando 2,9, št. šasije KPTL2B1DSX-
PO43169. gnd-45543

Peulić Dušan, Pot na mah 9, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnz-45696

Pleško Marija, Žabnica 80, Notranje Gori-
ce, študentsko izkaznico, št. 19354931, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnl-45660

Pokorn Matej, Jesenkova 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnj-45512

Premoša Ivan, Cvetna 14, Turnišče, delov-
no knjižico, zap. št. 7959, ser. št. 943341,
izdana 6. 1. 1971. gne-45567

Puncer Tomaž, Jagodje, Mladinska ulica
34, Izola - Isola, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5276- 94.
gnk-45711

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje slu-
žbeno izkaznico pooblaščene uradne osebe na
ime: Glavnik Miran, na delovnem mestu sode-
lavec I – izterjevalec III, zaposlen na Davčnem
uradu Murska Sobota, pod registrsko številko
01058, izdano dne 1. 8. 1996. Ob-42787

Simčič Maria Clara, Metelkova 7/b, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01099350, izda-
la Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnt-45627

Smukavec Andrejka, Jereka 40, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 27003905,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnd-45518

Šegula Zdenka, Gregorčičeva 9, Kranj, pro-
metno dovoljenje. gnj-45487

Šeško Evica, Socka 33, Nova Cerkev, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1034935. gnb-45995

Šimunić Slavko, Kogojeva ulica 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnx-46048

Štuhec Nataša, Ljubljanska 102, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 15313, izdana v Mari-
boru leta 2000. m-64

Švarc Anton Viktor, Soteska 71, Kamnik,
delovno knjižico. gnj-45962

Tanšek Damjana, Selo nad Laškim 9, La-
ško, delovno knjižico, reg. št. 13469, ser. št. A
440215, izdana 9. 6. 2000. gnd-45593

Trampuž Matej, Lepi pot 14/c, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22039430, izdala Fa-
kulteta za šport. gnf-45566

Tratnjek Martin, Pečarovci 44, Mačkovci,
delovno knjižico, reg. št. 43488, ser. št.
300450, izdana v Murski Soboti 11. 9. 1981.
gnx-45498

Turk Nelida, Majaronova ulica 12, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19278115, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnq-45555

Urankar Žan, Križate pri Moravčah 4, Mo-
ravče, vojaško knjižico, št. AA 042622.
gnt-45556

Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24, Slo-
venska Bistrica, delovno knjižico. gnt-45977

Vidič Jana, Šempas 17/e, Šempas, štu-
dentsko izkaznico, št. 30010415, izdala FKKT.
gnw-45724

Vučak Jožef, Gederovci 34/c, Tišina, de-
lovno knjižico reg. št. 41583, ser. št. 239964,
izdana 7. 2. 1980 v Murski Soboti. gnw-45599

Vusić Sašo, Cesta Žavcerja 69, Bresterni-
ca, delovno knjižico št. 14147, izdana leta
1999 v Mariboru. m-50

Zidanšek Jožica, Škedenj 11, Loče pri Po-
ljčanah, delovno knjižico izdano leta 1972 na
ime Firšt Jožefa. gng-45490

Žnidaršič Manja, Smelijevo naselje 29, Sta-
ri trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št.
18970956, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-46006
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