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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 188 Ob-42974
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

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

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN in drugi
pogoji iz razpisne dokumentacije (zagotov-
ljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh:
– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, 4000

Kranj,
– Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina

8, 4248 Lesce;
2. za pekovsko pecivo:
– Don don, d.o.o., Metlika, Proizvo-

dni obrat Stražišče, Laze 16, 4000 Kranj,
– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, 4000

Kranj,

– Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarni-
ška 14, 5270 Ajdovščina,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica,

– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,

– Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,
1000 Ljubljana,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce;

3. za slaščičarske izdelke in kekse:
– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, 4000

Kranj,
– Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,

1000 Ljubljana,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,

4248 Lesce;
4. za zamrznjene izdelke iz testa:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, 1234 Mengeš,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 42020 Naklo;
5. za meso:
– Mesarija Kalan, Kalan Franc Rafa-

el, s.p., Gasilska 7, 4000 Kranj,
– Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290

Tržič,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 42020 Naklo;
6. za mleko in mlečne izdelke:
– Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– – Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče,
– Pomurska mlekarna, d.d., Industrij-

ska 10, 9000 Murska Sobota;
7. za sveže sadje in zelenjavo:
– Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Trži-

ču 41a, 4290 Tržič,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 42020 Naklo;
8. za konzervirano sadje in zelenjavo:
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1,

1544 Ljubljana,
– Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290

Tržič,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 42020 Naklo;
9. za zamrznjeno sadje in zelenjavo:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, 1234 Mengeš,

– Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 42020 Naklo;

10. za ribe sveže, zamrznjene, kon-
zervirane:

– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš,

– Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 42020 Naklo;

11. za žita, mlevske izdelke, teste-
nine:

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica,

– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 42020 Naklo;

12. za sirupe, sadne sokove in druge
napitke:

– Fructal, živilska industrija, d.d., To-
varniška 7, 5370 Ajdovščina,

– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p. DE
Presad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 42020 Naklo;

13. za ostalo prehrambeno blago:
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 42020 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Straži-

šče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj in
podružnice Besnica, Zg. Besnica 3, Besni-
ca in Žabnica, Žabnica 20, Žabnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost:
1. za kruh v vrendosti ca. 1,330.000

SIT,
2. za pekovsko pecivo v vrednosti ca.

5,680.000 SIT,
3. za slaščičarske izdelke in kekse v

vrednosti ca. 436.000 SIT,
4. za zmrznjene izdelke iz testa v vre-

dnosti ca. 300.000 SIT,
5. za meso, mesne izdelke in jajca v

vrednosti ca. 5,620.000 SIT,
6. za mleko in mlečne izdelke v vre-

dnosti ca. 4,320.000 SIT,
7. za sveže sadje in zelenjavo v vre-

dnosti ca. 2,330.000 SIT,
za krompir v vrednosti ca. 140.000

SIT,
8. za konzervirano sadje in zelenjavo

v vrednosti ca. 325.000 SIT,
9. za zamrznjeno sadje in zelenjavo v

vrednosti ca. 470.000 SIT,
10. za zamrznjene in konzervirane ri-

be v vrednosti ca. 505.000 SIT,
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11. za žita, mlevske izdelke in teste-
nine v vrednosti ca. 430.000 SIT,

12. za sirupe, sadne sokove in druge
napitke v vrednosti ca. 1,800.000 SIT,

13. za ostalo prehrambeno blago v
vrednosti ca. 3,200.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Stražišče Kranj

Št. 31/01 Ob-42993
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Križe, Cesta Kokrškega odreda 16, 4294
Križe.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

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

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zago-
tovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem ra-
zmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Don Don, d.o.o., Proizvodnji obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka,
– Uni Bled, Storitveno gostinsko po-

djetje Šenčur, d.o.o., Sveteljeva 20, 4208
Šenčur,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce;

2. za meso in mesne izdelke:
– Mesarija in prodaja na drobno Franc

Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000 Kranj,
– Mir, d.d., Lackova 22, 9250 Gor-

nja Radgona;
3. za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Metli-

ka, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Tuti Fruti, d.o.o., Glavna cesta 28,

4202 Naklo,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo;
5. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo;
6. za jajca:
– Tuti Fruti, d.o.o., Glavna cesta 28,

4202 Naklo,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo,
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

c. 442, 1291 Škofljica,

– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo;

8. za sirupe in sadne sokove:
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., DE

Presad Gabrovka, Gabrovka 7, 1274 Ga-
brovka,

– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo;

9. za ostalo prehrambeno blago:
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Por-

torož,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Križe,

Cesta Koroškega odreda 16, 4294 Križe.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 9,597.000 SIT, in sicer:

1. za kruh in pekovske izdelke v vre-
dnosti ca. 2,840.000 SIT,

2. za meso in mesne izdelke v vre-
dnosti ca. 2,900.000 SIT,

3. za mleko in mlečne izdelke v vre-
dnosti ca. 980.000 SIT,

4. za zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 87.000 SIT,

5. za jajca v vrednosti ca. 35.000 SIT,
6. za sadje in zelenjavo v vrednosti

ca. 1,235.000 SIT,
7. za mlevske izdelke in testenine v

vrednosti ca. 195.000 SIT,
8. za sirupe in sadne sokove v vre-

dnosti ca. 515.000 SIT,
9. za ostalo prehrambeno blago v vre-

dnosti ca. 810.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.

11., 12., 13.
Osnovna šola Križe

Št. 152/01 Ob-43001
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojno-var-

stveni zavod Tržič, Cesta St. Marie aux Mi-
nes 28, 4290 Tržič.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zago-
tovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem ra-
zmerju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih po-
nudili, se priznava:

1. za kruh in pekovske izdelke:
– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja

Loka,

– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce;

2. za meso in mesne izdelke:
– Mesarija in prodaja na drobno

Franc Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000
Kranj,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,

– MIR, Mesna industrija Radgona,
d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;

3. za mleko in mlečne izdelke:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, 3301 Petrovče;
4. za sadje in zelenjavo:
– Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržu-

ču 41a, 4290 Tržič,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo,
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,

2255 Vitomarci;
5. za zamrznjene in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, 1234 Mengeš,
– Kvibo, d.o.o., Predilniška 16, 4290

Tržič;
6. za jajca:
– Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Trži-

ču 41a, 4290 Tržič;
7. za mlevske izdelke in testenine:
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220

Škofja Loka,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo;
8. za sirupe in sadne sokove:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Fructal Ajdovščina, živilska industri-

ja, d.d., Tovarniška 7, 5370 Ajdovščina,
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-

va 54, 4220 Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-

vod Tržič, Cesta St. Marie aux Mines 28,
4290 Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 34,758.000 SIT, in sicer:

1. za kruh in pekovske izdelke v vre-
dnosti ca. 3,860.000 SIT,

2. za meso in mesne izdelke v vre-
dnosti ca. 9,220.000 SIT,

3. za mleko in mlečne izdelke v vre-
dnosti ca. 4,660.000 SIT,

4. za sadje in zelenjavo v vrednosti
ca. 6,150.000 SIT,

5. za zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 1,350.000 SIT,

6. za jajca v vrednosti ca. 400.000
SIT,

7. za mlevske izdelke in testenine v
vrednosti ca. 1,653.000 SIT,

8. za sirupe in sadne sokove v vre-
dnosti ca. 1,800.000 SIT,

9. za ostalo prehrambeno blago v vre-
dnosti ca. 5,665.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizva-
jalcev.
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9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vse ponujene cene za skupine prehram-
benih artiklov so bile za ca. 10% nižje oziro-
ma za 10% višje od cen v razpisni doku-
mentaciji.

11., 12., 13.
Vzgojno-varstveni zavod Tržič

Ob-43002
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodo-
pivec.

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

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

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju po-
nudb za javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev nista ostali popolni vsaj dve po-
nudbi:

a) čistila:
2. čistila za nego,
3. pralni prašek;

b) material za vzdrževanje;
d) pisarniški material;
e) medicinski material:

1. medicinski potrošni material,
2. blago – delovna obleka, obutev.

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

a) čistila:
1. čistila: Surf, d.o.o., Portorož,

c) gorivo: Petrol, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-

jencev Koper, Krožna cesta 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
a) čistila:

1. čistila: 2,375.664,97 SIT;
c) gorivo: 11,496.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) čistila:

1. 4,559.781,69 SIT, 2,375.664,97
SIT;

c) 11,867.000 SIT, 11,496.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, št.
4757-2/00, Ob-37725.

Obalni dom upokojencev Koper

Ob-43003
1. Naročnik, poštni naslov: Obalni dom

upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6103
Koper, ki ga zastopa direktor Dušan Vodo-
pivec.

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

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

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednjih sklo-
pih, ker po pregledu in ocenjevanju ponudb
za javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev nista ostali popolni vsaj dve ponudbi:

a) sadje in zelenjava:
2. sadje in zelenjava – zmrznjena;

d) splošno prehrambeno blago.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) sadje in zelenjava:

1. sadje, zelenjava – sveža: Agraria
KZ, p.o., Koper;

b) kruh in pekovsko pecivo: TER – PAN,
d.o.o., Dragonja;

c) meso in izdelki iz mesa:
1. sveže meso: MIP, d.d., Nova Go-

rica,
2. mesni izdelki: Kras, d.d., Sežana;

e) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas.

6. (a) Kraj dobave: Obalni dom upoko-
jencev Koper, Krožna cesta 5.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
a) sadje in zelenjava – sveža: 5,299.975

SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo: 2,802.670

SIT;
c) meso in izdelki iz mesa:

1. sveže meso: 12,444.231 SIT,
2. mesni izdelki: 1,785.195,72;

e) mleko in mlečni izdelki:
7,491.769,69 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 6,568.290 SIT, 5,299.975 SIT;
b) 3,290.645 SIT, 2,802.670 SIT;
c)

1. 14,478.436 SIT, 12,444.231 SIT,
2. 1,910.522,10 SIT, 1,109.060

SIT;
e) 8,317.291,20 SIT, 7,491.769,69

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000, št.
4757-1/00, Ob-37710.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 13 Ob-43004
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Franja Goloba, Polje 4, Prevalje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

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

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne do-
kumentacije (cena, plačilni pogoji, referen-
ce, servis, kvaliteta, rok izvedbe in garanci-
ja) je kot najugodnejši izbran navedeni po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slorational, d.o.o., Iršičeva
15, Slovenj Gradec.

6. (a) Kraj dobave: Polje 4, Prevalje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava, vgradnja in priklop
opreme za kuhinjo.

7. Pogodbena vrednost: 13,947.615,67
SIT.

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

be: 13,947.615,67 SIT, 11,310.212,20
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 Franja Goloba Prevalje

Št. 287/01 Ob-43071
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za izbiro najugo-
dnejšega ponudnika za blago.

3. Datum izbire: 11. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): merilo za ugotavljanje spo-
sobnosti:

– portjene reference tujih naročnikov
(30%),

– ponujeni rok plačil (10%),
– razmerje med dobičkom iz rednega

poslovanja in celotnimi sredstvi (20%),
– razmerje med prodajo in celotnimi

sredstvi (20%),
– razmerje med kratkoročnimi terjatvami

in obveznostmi iz poslovanja (20%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Skupina 1: pisarniški material

1. DZS, Založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana,

2. Chiper, d.o.o., Vodnikova 96,
1000 Ljubljana,

3. Mladinska knjiga birooprema, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana;

Skupina 2: tiskovine
1. DZS, Založništvo in trgovina, d.d.,

Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
2. Comprint, d.o.o., Koprska 72,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava pisarniškega

materiala je ekonomat javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega
materiala:

– pisarniški material,
– tiskovine.
7. Pogodbena vrednost: 78,000.000

SIT (upoštevan DDV):
Skupina 1: pisarniški material:

60,000.000 SIT,
Skupina 2: tiskovine: 18,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Skupina 1: pisarniški material 5,
Skupina 2: tiskovine 2 + 2, ki sta nepo-

polni.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
73,89 točk najvišje doseženo število

točk (za obe skupini),
26,07 točk najnižje doseženo število

točk (za skupino 2),



Stran 472 / Št. 8 / 2. 2. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

36,15 točk najnižje doseženo število
točk (za skupino 1).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000.

13.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 0512/3-308/11-8-00 Ob-43080
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
20. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 10
veljavnih ponudb, od katerih je bila na jav-
nem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti
izločena ena ponudba. Pri ocenjevanju po-
nudb je naročnik upošteval vsa merila, ki so
bila objavljena in podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, reference ponudnika, finan-
čno stanje ponudnika in kvaliteta) ter izbral
najugodnejšega ponudnika, kot je navede-
no v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, kateremu je
bilo naročilo dodeljeno: Bruma d.o.o., Vrh-
polje 250, 1240 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave (montaže): PPP Ko-
per, Ljubljanska 8, Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti in vgraditi: izdelava, dobava
in montaža pisarniške in druge notranje
opreme.

7. Pogodbena vrednost: 14,093.170
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam (podatke od 4. do 10. točke na-
vesti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po delih!): ponudnik na-
stopa s podizvajalci v višini 74% od pogod-
bene vrednosti.

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

be: 21,152.936,63 SIT z vključenim DDV,
13,985.413,12 SIT z vključenim DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
9-10 z dne 4. 2. 2000, Ob-19993.

13., 14.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-43272
1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-

rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejče-
va 4, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izvedba notranje opreme v

zdravstvenem domu v Šempetru pri
Gorici.

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

be: 27,899.414 SIT, 19,361.286,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Zdravstveni dom Nova Gorica

Ob-43280
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost za-

vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
faks 03/54-34-614.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

končna cena v povezavi z kvaliteto.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je priz-

nana sposobnost:glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: ZD Celje, Gregorči-

čeva 5, Celje; ZD “ dr. Jožeta Potrate“
Žalec, Prešernova 6, Žalec; ZD Šmarje pri
Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jel-
šah; ZD Laško,Kidričeva 5/b; Laško, ZD
Sevnica, Trg Svobode 14, Sevnica; ZD
Brežice, Černelčeva 8, Brežice; ZD Šen-
tjur, Leona Dobotinška 5, 3230 Šentjur;
ZD Slovenske Konjice, Mestni trg 17,
3210 Slovenske Konjice; ZD Vrhnika Ul.
6. maja 11, 1360 Vrhnika. Po dogovoru
tudi v dislocirane enote (Zdravstvene po-
staje).

(b) Vrsta in količina blaga: sanitetni, la-
boratorijski, zobozdravstveni, in Rtg ma-
terial – navedeno pod št. 7.

7. Pogodbena vrednost - ocenjena vre-
dnost naročila - priznana sposobnost za na-
slednje ponudnike:

I. Zdravstveni dom Celje, Gregorčiče-
va 5, 3000 Celje

B. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužilni material: (najvišja
32.734.927,72 SIT; najnižja 7.215.325,70
SIT)

– SANOLABOR d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (7.215.325,70
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (12.368.997,35
SIT);

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (15.325.511,10 SIT);

– PERONI d.o.o. Gregorčičeva 6, 3000
CELJE, (16.925.875,20 SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (23.098.923,08
SIT);

– SIMPSS d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (27.677.396,08 SIT);

– MIKRO – POLO, Družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Lackova 70,
2000 MARIBOR, (29.132.811,30 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(32.734.927,72 SIT);

C. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva: (najvišja 40.423.097,85 SIT;
najnižja 6.614.429.53 SIT)

– Dr. GORKIČ d.o.o. Stara cesta 6,
1370 LOGATEC,(6.614.429.53 SIT);

– INTEREXPORT- Ljubljana, mednaro-
dna trgovina d.o.o. Slovenska cesta
54,1000 LJUBLJANA, (8.810.218,36 SIT);

– MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.,
RESLJEVA 30, 1000 LJUBLJANA,
(8.904.086,28 SIT);

– LABORATORIJSKA TEHNIKA – BUR-
NIK d.o.o., Škaručna 14/A, 1217 VODI-
CE, (10.817.865.26 SIT);

– IRIS, mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 LJUBLJANA,
(10.914.559,30 SIT);

– MIKRO – POLO, Družba za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Lackova 70,
2000 MARIBOR, (19.565.448,10 SIT);

– ADRIAMED, d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana,(26.115.534,57 SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(33.239.765.89 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(40.423.097,85 SIT);

D. Zobozdravstveni material: (najvišja
27.400.520,64 SIT; najnižja 9.523.626.02
SIT)

– DENTALIA, d.o.o., Celovška 137,
1000 LJUBLJANA, (9.523.626.02 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (12.969.707,24 SIT);

– INTERDENT, d.o.o., Trnoveljska ce-
sta 9, 3000 CELJE, (22.264.528.35 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (23.905.703,58
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(24.328.117,83 SIT);

– FARMADENT d.o.o. trgovina na debe-
lo in malo, Zagrebška 31, 2000 MARIBOR,
(26.043.088 SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(27.400.520,64 SIT);

E. Rentgenski material: (najvišja
7.962.415,51 SIT; najnižja 6.270.629,43
SIT)

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (6.270.629,43
SIT);

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (6.555.782,60 SIT);

– INTEREXPORT- Ljubljana, mednaro-
dna trgovina d.o.o. Slovenska cesta 54,
1000 LJUBLJANA, (6.910.707,96 SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (7.202.594,17
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(7.962.415,51 SIT);

II. Zdravstveni dom Laško, Kidričeva
ul. 5/b, 3270 Laško

B. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva:, (reagensi, kemikalije, steklovi-
na, vakuumski odvzemi krvi…):

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (6.073.245,54
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(10.889.680,75);

C. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski mate-
rial:
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1. Ostali sanitetni material, zavojni šival-
ni: (najvišja 3.049.454,78 SIT; najnižja
2.692.996,80 SIT)

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (2.692.996,80 SIT);

– PERONI d.o.o. Gregorčičeva 6, 3000
CELJE, (2.737.837,50 SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.584.314,93
SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (2.805.521,68
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(3.018.466,70 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (3.049.454,78
SIT);

3. Razkužila in dezinficiensi (najvišja
250,837 SIT; najnižja 200.613,60 SIT)

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(200.613,60SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (224.980 SIT);

– INTERDENT, d.o.o., Trnoveljska ce-
sta 9, 3000 CELJE, (229.228,30);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (232.897,90
SIT)

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (250,837 SIT);

D. Stomatološki material in material za
zobotehniko

1. Stomatološki material: (najvišja
5.155.561,96 SIT; najnižja 3.566.472,22
SIT)

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (3.566.472,22
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(3.656.340,47 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (4.302.094,70 SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (4.718.462,95
SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.921.078,06
SIT);

– INTERDENT, d.o.o., Trnoveljska ce-
sta 9, 3000 CELJE,(5.155.561,96 SIT);

2. Material za zobotehniko: (najvišja
2.294.235,42 SIT ; 1.502.650,36 SIT)

– INTERDENT, d.o.o., Trnoveljska ce-
sta 9, 3000 CELJE, (1.502.650,36 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (1.986.889,61 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.007.923,01
SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (2.257.482,88
SIT);

– DENTALIA, d.o.o., Celovška 137,
1000 LJUBLJANA, (2.261.482,01 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.289.291,02 SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (2.294.235,42
SIT);

III. Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, 8290 Sevnica

B. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva: (reagensi, kemikalije, steklo-
vina, vakuumski odvzemi krvi…) (najvišja
7.396.518 SIT; najnižja 4.714.820,40
SIT)

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(4.714.820,40 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.958.613,22
SIT);

– LABORATORIJSKA TEHNIKA – BUR-
NIK d.o.o., Škaručna 14/A, 1217 VODI-
CE, (5.500.178,50 SIT);

– IRIS, mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 LJUBLJANA, (7.396.518
SIT);

C. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski mate-
rial:

1. Ostali sanitetni material: (najvišja
5.630.525,44 SIT; najnižja 4.987.136,70
SIT)

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA,(4.987.136,70 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.010.385,03
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (5.178.195,43
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(5.630.525,44 SIT);

3. Razkužia in dezinficiensi: (najvišja
920.692,70 SIT; 597.657,92 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (597.657,92
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (835.260,76
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(920.692,70 SIT);

D. Stomatološki material: (najvišja
11.641.987,88 SIT, najnižja 4.627.108,83
SIT)

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (4.627.108,83 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.468.129,51
SIT);

– FARMADENT d.o.o. trgovina na debe-
lo in malo, Zagrebška 31, 2000 MARIBOR,
(11.294.834 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (11.641.987,88
SIT);

IV. Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah,Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jel-
šah

B. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva: (najvišja 13.824.596,38; naj-
nižja 7.768.609,84 SIT) (reagensi, kemi-
kalije, steklovina, vakuumski odvzemi kr-
vi...),

– LABORATORIJSKA TEHNIKA – Bur-
nik, d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 VODICE,
(7.768.609,84 SIT);

– ALPOS -MEDING, oprema in inženi-
ring, d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 ŠEN-
TJUR, (9.100.411,40 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(10.463.997,25 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(11.165.413.77 SIT);

– IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA,
d.o.o., Rimska 8, 1000 LJUBLJANA,
(13.824.596,38 SIT);

C. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, razkužila in dezinfekcijski mate-
rial:

1. Ostali sanitetni material, zavojni šival-
ni… (najvišja 16.745.931,64 SIT, najnižja
6.631.065,02 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (6.631.065,02
SIT);

– PERONI, d.o.o., Gregorčičeva 6,
3000 CELJE, (7.683.266,70 SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (8.411.144,15
SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (9.121.110,13
SIT);

– SIMPSS d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (12.112.978,80 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(12.215.290,28 SIT)

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (16.745.931,64 SIT);

2. Material za nego ran:
– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-

škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.815.760,12
SIT);

– SIMPSS d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (4.210.193,18 SIT)

3. Razkužila: (najvišja 2.174.852,75
SIT; najnižja 1.590.233,80 SIT)

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (1.590.233,80
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (1.651.184,80
SIT);

– SANOLABOR d.d.,Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (1.725.580,60
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.174.852,75 SIT);

D. Stomatološki material in material za
zobotehniko:

1. Stomatološki material: (najvišja
11.742.601,67 SIT; najnižja 9.511.842,44
SIT)

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (9.511.842,44 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (10.290.531,73
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(10.948.753,17 SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (11.592.573,68
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(11.742.601,67 SIT);

2. Material za zobotehniko: (najvišja
7.361.781,54 SIT; najnižja 2.027.338,32
SIT)
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– DENTALIA, d.o.o., Celovška 137,
1000 LJUBLJANA, (2.027.338,32 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.228.622,49
SIT);

– DENTACOM,d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (6.154.668,63
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(6.160.028,91 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (6.358.938,97 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (7.361.781,54
SIT);

V. Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potra-
te“ Žalec, Prešernova 6, 3310 ŽALEC

A. Material za zobozdravstvo:
1. Material za zobotehniko: (najvišja

12.782.605,59 SIT; najnižja 2.455.699,95
SIT)

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (2.455.699,95 SIT);

– PERONI d.o.o. Gregorčičeva 6, 3000
CELJE, (9.432.044 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (11.542.933,37
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(12.708.833,60 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(12.782.605,59 SIT);

2. Stomatološki material: (najvišja
14.474.888,88 SIT; najnižja
10.787,683,75 SIT)

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(10.787,683,75 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (11.133.098,41
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Le-
skoškova 4, 1000 LJUBLJANA,
(13.303.179,17 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (14.474.888,88 SIT);

B. Ostali sanitetni material, material za
nego ran, nabava razkužil in dezinfekcijske-
ga materiala:

1. Ostali sanitetni material: (najvišja
2.275.309,84 SIT; najnižja 1.616.212,92
SIT SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (1.616.212,92
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.075.575,28)
SIT;

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.275.309,84 SIT);

2. Material za nego ran:
– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-

jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (1.865.191,18
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.608.644,88
SIT);

2. Razkužila in dezinficiensi: (najvišja
6.343.605,81 SIT; najnižja 5.838.721,05
SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.838.721,05
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(5.966.308,34 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (6.343.605,81
SIT);

C. Laboratorijski material in diagnostična
sredstva: (najvišja 7.000.737,62 SIT; najni-
žja 1.783.712,01 SIT) (reagensi, kemikalije,
steklovina, vakuumski odvzemi krvi...)

– IRIS, mednarodna trgovina d.o.o., Rim-
ska 8, 1000 LJUBLJANA, (1.783.712,01
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.703.523,39
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(7.000.737,62 SIT);

VI. Zdravstveni dom Brežice, Černel-
čeva cesta 8,8250 Brežice

A. Material za zobozdravstvo:
1. Stomatološki material in material za

zobozdravstvo: (najvišja 4.888.150,33 SIT;
najnižja 4.133.067,09 SIT)

– DENTALIA, d.o.o., Celovška 137,
1000 LJUBLJANA,(4.133.067,09 SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4, 2270
ORMOŽ, (4.485.442,70 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (4.497.427,62
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.888.150,33
SIT);

2. Rtg material zobni:
– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-

škova 4, 1000 LJUBLJANA, (22.038,80
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (25.526,60 SIT);

B. Ostali sanitetni material, material za ne-
go ran, razkužila in dezinfekcijski material:

1. Ostali sanitetni material, zavojni, šival-
ni: (najvišja 3.099.108,04 SIT; najnižja
2.137.742,80 SIT)

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.137.742,80
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.241.364,06 SIT);

– SIMPS S, d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (2.583.466,20 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.099.108,04
SIT);

3. Razkužila in dezinficiensi: (najvišja
240.797,12 SIT; najnižja 240.797,12 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (218.678,44
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o.Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(226.690,20 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (240.797,12
SIT);

4. Material za osebno higieno:
– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,

Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(76.712,60 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (85.864,80
SIT);

5. Obvezilni in medicinsko potrošni ma-
terial: (najvišja 11.930.011,55 SIT, najnižja
4.491.921,04 SIT)

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (4.491.921,04
SIT);

– SIMPS S, d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (4.590.225,25 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.378.978,25
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(11.930.011,55 SIT);

6. Ostali zdravstveno potrošni material:
(najvišja 3.213.876,19 SIT; najnižja
2.011.462,10 SIT)

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.011.462,10 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (2.750.333
SIT);

– SIMPS S, d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (3.213.876,19 SIT);

C. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva: (najvišja 6.919.531,48 SIT;
najnižja 5.815.301,10 SIT) (reagensi, ke-
mikalije, steklovina, vakuumski odvzemi kr-
vi...):

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.011.462,10 SIT);

– LABORATORIJSKA TEHNIKA – BUR-
NIK d.o.o., Škaručna 1/a, 1217 VODICE,
(5.815.301,10 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.815.301.10
SIT);

– INTEREXPORT –LJUBLJANA, medna-
rodna trgovina d.o.o., Ljubljana, Slovenska
cesta 54, 1000 Ljubljana, (6.919.531,48
SIT);

VII. Zdravstveni dom Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Ko-
njice

B. Laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva: (najvišja 5.365.801,29 SIT
SIT; najnižja 4.031.574,13 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.031.574,13
SIT);

– ALPOS – MEDING, OPREMA INŽENI-
RING, d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 ŠEN-
TJUR, (4.241.330,90 SIT);

– IRIS, mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 LJUBLJANA, (4.768.873
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(5.365.801,29 SIT);

C. Ostali sanitetni material (zavojni ši-
valni) material za nego ran in razkužilni ma-
terial:

1. Ostali sanitetni material, zavojni, šival-
ni: (najvišja 5.450.756,82 SIT;
4.440.486,46 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (4.440.486,46
SIT);

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (4.549.423,25 SIT);
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– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(5.194.247.54 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (5.236.338.65
SIT);

– DENTACOM, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (5.450.756,82
SIT);

2. Material za nego ran: (najvišja
551.769,60 SIT; najnižja 242.809 SIT)

– DENTACOM, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (51.450,20 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (176.466,10
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(242.809 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (551.769,60
SIT);

3. Razkužila in dezinficiensi: (najvišja
1.273.718,20 SIT; najnižja 694.363,50
SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (694.363,50
SIT);

– DENTACOM, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (1.024.938 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (1.046.480,20
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(1.273.718,20 SIT);

D. Zobozdravstveni in zobotehnični ma-
terial:

1. Zobozdravstveni material: (najvišja
1.856.680 SIT; najnižja 1.708.312,53 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (1.708.312,53
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (1.710.433,63
SIT);

– FARMADENT d.o.o. trgovina na debe-
lo in malo, Zagrebška 31, 2000 MARIBOR,
(1.856.680 SIT);

VIII. Zdravstveni dom Šentjur, L. Do-
brotinška 5 , 3230 Šentjur

B. Laboratorijski material: (najnižja
5.577.107,57 SIT; najvišja 4.603.703,90
SIT)

– ALPOS – MEDING, OPREMA INŽENI-
RING, d.o.o., L. Dobrotinška 2, 3230 ŠEN-
TJUR, (4.603.703,90 SIT);

– LABORATORIJSKA TEHNIKA – BUR-
NIK, d.o.o., Škaručna 14/a, 1217 VODI-
CE, (4.837.077 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (5.146.822,39
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(5.577.107,57 SIT);

C. Ostali sanitetni material (zavojni šival-
ni) material za nego ran in razkužilni materi-
al: (najvišja 2.498.413,44 SIT; najnižja
2.075.527,07 SIT)

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.075.527,07
SIT);

– PERONI d.o.o. Gregorčičeva 6, 3000
CELJE, (2.148.795 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(2.209.672,14 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (2.427.479,98
SIT);

– DENTACOM, d.o.o., Velenje, Efenko-
va 61, 3320 VELENJE, (2.498.413,44 SIT);

D. Zobozdravstveni in zobotehnični ma-
terial: (najvišja 4.920.455 SIT; najnižja
2.083.724,40 SIT)

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (2.083.724,40 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (2.203.552,85
SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (2.285.081,60
SIT);

– FARMADENT d.o.o. trgovina na debe-
lo in malo, Zagrebška 31, 2000 MARIBOR,
(4.920.455 SIT);

IX. Zdravstveni dom Vrhnika, Ul. 6.
Maja 11, 1360 Vrhnika

A. Laboratorijski material: (najvišja
7.488.619 SIT; najnižja 3.934.113,67 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.934.113,67
SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(6.539.020,16 SIT);

– IRIS, mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 LJUBLJANA, (7.488.619
SIT);

B. Sanitetni material: (najvišja
4.442.080,38 SIT; najnižja 2.808.975,19
SIT)

– SIMPS S, d.o.o., Motnica 3, 1236 TR-
ZIN, (2.808.975,19 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(3.311.621,29 SIT);

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (3.484.944,80
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (3.593.580,60
SIT);

– HIBISKUS d.o.o. Parmova 10, 1000
LJUBLJANA, (4.442.080,38 SIT);

C. Zobozdravstveni material: (najvišja
1.097.836,97 SIT; najnižja 773.443,44
SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LUBLJANA, (773.443,44
SIT);

– VIVA DENTAL d.d. Ljutomerska 4,
2270 ORMOŽ, (1.020.727,52 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(1.052.457,30 SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 LJUBLJANA, (1.097.836,97
SIT);

D. Rentgenski material: (najvišja
725.565,51 SIT; najnižja 219.773,90 SIT)

– SANOLABOR, d.d., Ljubljana, Lesko-
škova 4, 1000 LJUBLJANA, (219.773,90
SIT);

– STUDIO 33- MARKETIG d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 LJUBLJANA, (449.162,06 SIT);

– KEMOFARMACIJA d.o.o. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 LJUBLJANA,
(805.794,92 SIT);

– INTEREXPORT LJUBLJANA, medna-
rodna trgovina d.o.o., LJUBLJANA, Sloven-
ska cesta 54, 1000 Ljubljana, (725.565,51
SIT);

8. Število prejetih ponudb: 20.
9.
10. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 100 z
dne 27. 10. 2000, Ob-337817.

Skupnost zavodov
osnovne zdravstvne dejavnosti

celjske regije, Celje

Št. 1/01-80 Ob-43281
1. Naročnik, poštni naslov: Skupnost za-

vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
faks 03/54-34-614.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

končna cena v povezavi z kvaliteto.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je priz-

nana sposobnost:
– Petro - Slovenska naftna družba d.d.,

Dunajska 50, 1527 Ljubljana,
– OMV Istrabenz -Trgovina z nafto in naf-

tnimi derivati d.o.o., Ferrarska ulica 7, 6000
Koper,

6. (a) Kraj dobave:
– ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje (do-

stava v ZP Dobrna in ZP Vojnik);
– ZD “dr. Jožeta Potrate“ Žalec, Prešer-

nova 6, Žalec (dostava v ZP Žalec, ZP Pre-
bold, ZP Vransko in ZP Polzela);

– ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta
16, Šmarje pri Jelšah, (dostava v ZP Šmar-
je, ZP Rogaška Slatina, ZP Kozje in ZP
Bistrica/S);

– ZD Laško,Kidričeva 5/b, Laško (do-
stava v ZP Laško in ZP Rimske Toplice);

– ZD Sevnica, Trg Svobode 14, Sevnica
(dostava v ZP Sevnica in ZP Krmelj;

– ZD Brežice, Černelčeva 8, Brežice
(dostava v ZP Brežice);

(b) Vrsta in količina blaga: ekstra lahko
kurilno olje za:

– ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje,
55.000 litrov;

– ZD “dr. Jožeta Potrate“ Žalec, Prešer-
nova 6, Žalec, 98.000 litrov;

– ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta
16, Šmarje p. Jelšah, 85.000 litrov;

– ZD Laško,Kidričeva 5/b, Laško,
53.000 litrov;

– ZD Sevnica, Trg Svobode 14, Sevni-
ca, 56.000 litrov;

– ZD Brežice, Černelčeva 8, Brežice,
55.000 litrov;

7. Pogodbena vrednost - ocenjena vre-
dnost naročila: skupaj 40.000,000 SIT.

8. Število prejetih ponudb: 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

najvišja vrednost 40.832.346 SIT (+1% po-
pusta ves čas dobave), najnižja 39.718.806
SIT (+3% popusta za ves čas dobave od
cene pred DDV).

10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38083.

Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti

celjske regije, Celje
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-43038
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.

2. Način izbire najugodnejšega
ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:

(utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena (70 % delež),
– plačilni pogoji (20 % delež),
– garancijski rok (10 % delež).
5. Ime izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: ALEA GROUP d.o.o., Glavni trg
12, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
v Občini Turnišče – I. faza, Turnišče.

7. Pogodbena vrednost:
124,389.208,69 SIT.

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

ponudbe: 178,081.599,60 SIT,
124,389.208,69 SIT.

11. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38159.

Občina Turnišče

Št. 162/00 Ob-43058
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, faks 04/20-83-600.

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

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

tev izbire):
– ponudbena cena (delež 80%),
– ponujeni rok izvedbe v koledarskih

dnevih od podpisa pogodbe (delež 20%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška ce-
sta 2, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja 110 kV stika-
lišča RTP 110/20/10 kV Labore.

7. Pogodbena vrednost:
31,855.362,60 SIT.

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

be: 39,424.125 SIT, 31,855.362,60 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000, Ob-38562.

14.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-43068
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 17. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za opravljanje
gradbeno-obrtniških in instalacijsko-investi-
cijskih del se za čas od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001 prizna naslednjim ponudni-
kom:

– Obrtno, gradbeno podjetje Remont,
d.d., Celje, Oblakova 30,

– Pluton, d.o.o., Šempeter, Rimska c.
102,

– Gradis, Gradbeno podjetje Celje, d.d.,
Celje, Ul. XIV. divizije 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska investicijska dela.

Kraj izvedbe del je Celje.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: prejetih po-

nudb je bilo 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37726.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-43274
1. Naročnik: Goriška lekarna , Rejčeva

2, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 13. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: Energokontakt d.o.o.,
Kardeljev trg 10, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izvedba elektro instalacij pri
prenovi in nadzidavi centralne lekarne v
Novi Gorici.

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

be: 64,260.000 SIT, 40,369.969,13 SIT.
11., 12.
13.0. Datum in številka objave razpisa v

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

Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-43275
1. Naročnik: Goriška lekarna , Rejčeva

2, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Istal d.o.o., na hribu
13, Šempeter pri Gorici.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izvedba strojnih instalacij pri
prenovi in nadzidavi centralne lekarne v
Novi Gorici.

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

be: 79,714.206,32 SIT, 55.153.905,10
SIT.

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

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

Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-43276
1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-

rica, Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejče-
va 4, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: SGP Gorica d.d., Erjav-
čeva , Ljubljana.

6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  del  ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenoobrtni-
ških in instalacijskih del pri prenovi
Zdravstvenega doma v Šempetru pri
Gorici.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 139,249.666 SIT, 108,194.824 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 19. 8. 2000.

Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-43277
1. Naročnik: Goriška lekarna , Rejčeva

2, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 13. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: SGP Gorica, d.d., Er-
javčeva 19, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izvedba gradbenoobrtniških del
pri prenovi in nadzidavi centralne lekar-
ne v Novi Gorici.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 168,633.076,91 SIT, 138,218.493
SIT.

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

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

Edil Inženiring, d.o.o., Nova Gorica
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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-43005
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 storitev
fizičnega varovanja in receptorske slu-
žbe ter gasilsko preventivne službe.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po prvem odstavku 41. člena
ZJN javni razpis ni uspel. Javni razpis se bo
ponovil.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4 - nepo-

polne.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-38464.

Termoelektrarna Toplarna, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 0512/3-308/117-99-10 Ob-43078
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 16. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na ponovni
javni razpis so za sklop 1 prispele 4 veljavne
ponudbe, od katerih sta bili zaradi nepopol-
nosti izločeni dve ponudbi. Pri ocenjevanju
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (cena, od-
zivni čas, finančno stanje ponudnika in raz-
položljivi čas) ter izbral najugodnejšega po-
nudnika, kot je navedeno v 5. točki te obja-
ve. Za sklop 2 ni prispela nobena veljavna
ponudba, zato ponovni javni razpis za ta
sklop ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za sklop 1 (prevozi na ob-
močju RS “notranji prevozi“: Avtoprevoz-
ništvo Frelih Martin s.p., Goropeke 10,
4226 Žiri.

Za sklop 2 (prevozi v tujino “zunanji pre-
vozi“: ponovni javni razpis ni uspel.

6. Vrsta storitve in opis del: izvajanje
storitve avtobusnih prevozov tujcev na
območju Republike Slovenije in v tujino
za potrebe Prehodnega doma RS za tuj-
ce, in sicer:

Sklop 1: prevozi na območju RS “notra-
nji prevozi“,

Sklop 2: prevozi v tujino “zunanji pre-
vozi“.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost naročila za sklop 1 je 8,000.000
SIT.

Povprečna cena prevoza na kilometer je
164,90 SIT z vključenim DDV (za sedež).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke se nave-
de za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po delih!): ponudnik nasto-
pa s podizvajalcem v višini 30% od ponud-
bene vrednosti.

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

nudbe:
– vrednost najvišje ponudbe: 201,85

SIT/km z vključenim DDV (povprečna cena
za sedež),

– vrednost najnižje ponudbe: 164,90
SIT/km z vključenim DDV (povprečna cena
za sedež).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21489.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/10-00-15 Ob-43079
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
15. 3. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na javni raz-
pis so prispele 4 veljavne in popolne po-
nudbe, od katerih je bila na javnem odpira-
nju ponudb zaradi nepopolnosti izločena
ena ponudba. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval vsa merila, ki so bila
objavljena in podana v razpisni dokumenta-
ciji (cena, kadri, reference, finančno stanje
ponudnika ter možnost zamenjave varno-
stnikov) ter izbral najugodnejšega ponudni-
ka, kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G7 Družba za varovanje
d.o.o., Špruha 33,1236 Trzin.

6. (a) Kraj izvedbe: na objektih MNZ RS,
in sicer na lokaciji Samski dom, Jeranova
14 in Kotnikova 8 v Ljubljani.

(b) Vrsta in opis storitve: izvajanje sto-
ritve fizičnega varovanja na objektih
MNZ RS.

7. Pogodbena vrednost: skupna letna
vrednost: 25,18.560 SIT z vključenim DDV.

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

be: 2,084.880 SIT z vključenim DDV (za
mesec), 2,056.320 SIT z vključenim DDV
(za mesec).

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 11-12 z dne 11. 2. 2000, Ob-20798

Ministrstvo za notranje zadeve

Su 81/2000 Ob-43169
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
19. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v postopku so bila upoštevana
merila, ki so bila objavljena v razpisni doku-
mentaciji: cena, zagotovitev dodatnih var-
nostnikov, možnost zamenjave varnostnikov,
plačilni pogoji in kadri. Ker sta dva ponudni-
ka po merilih dosegla enako število točk, je
bil glede na specifičnost dela sodišč izbran
ponudnik, čigar ponujene ugodnsoti v okvi-
ru meril za izbor, so bile ugodnejše.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Podjetje za va-
rovanje, intervencije in storitve, Zaloška ce-
sta 143, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli sodnih objektov, in sicer za Okrožno
in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2,
Kranj, Okrajno sodišče na Jesenicah, Tito-
va 37, Jesenice, Okrajno sodišče v Ra-
dovljici, Gorenjska 15, Radovljica in Okraj-
no sodišče v Škofji Loki, Šolska 4, Škofja
Loka.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vre-
dnost storitve je 14,000.000 SIT (v ceno ni
vključeno dodatno fizično varovanje).

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

be: najvišje ponujena cena za urno postav-
ko je znašala 1.485 SIT brez DDV in
1.767,15 SIT z DDV, najnižjo ceno za urno
postavko pa sta ponudila dva ponudnika, in
sicer: 1.333,20 SIT brez DDV in 1.586,50
SIT z DDV.

11., 12.
Okrožno sodišče v Kranju

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve javnega

naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku 55.
člena zakona o javnih naročilih

Št. 1/2001 Ob-43069
1. Naročnik, poštni naslov: a), b), c), č)

in d): Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa: a),
b), c), č) 2. in 7. točka prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih in d)
8. točka prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih.

3. Datum izbire:
a) 27. 10. 1999, dopis o izboru št.

0102/99 s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo,
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b) 27. 10. 1999, dopis o izboru št.
0102/99 s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo,

c) 27. 10. 1999, dopis o izboru št.
0102/99 s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo,

č) 27. 10. 1999, dopis o izboru št.
0102/99 s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo,

d) 3. 4. 2000 s sklepom Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): a), b), c), č) in d): primernost,
kvaliteta, reference.

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

a) Inkla + interier design, d.o.o., Dunaj-
ska cesta 156, 1113 Ljubljana,

b) Ovum tržne komunikacije, d.o.o.,
Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana,

c) Medja & Karlson vizualne komunikaci-
je, d.o.o., Igriška 3, 1000 Ljubljana,

č) Kline & Kline podjetje za marketing,
d.o.o., Smrekarjeva 21, 1000 Ljubljana,

d) Center za razvoj izkaznic in sistemov
CERIS, Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
a) oblikovanje in izvedba predstavi-

tve RS na svetovni razstavi EXPO 2000
Hannover I. faza (oblikovanje, izdelava pro-
jektov za paviljon in koordinacija ter organi-
zacija izvedbe v prvi fazi projekta) in II. faza
(montaža, demontaža, oprema paviljona, ka-
mionski transporti, tiskovna konfrenca, mul-
timedija (avdio-video), konstrukcija in oblo-
ga svoda v drugi fazi projekta, katera zaje-
ma tudi organizacijo prireditve predstavitve
RS na svetovni razstavi EXPO 2000),

b) produkcija za potrebe slovenske
predstavitve na svetovni razstavi EXPO
2000 Hannover (idejna zasnova in vsebina
multimedijskega dela) in (kreiranje in pro-
dukcija slikovnih in zvočnih materialov za
potrebe multimedijskega dela slovenske
predstavitve na svetovni razstavi EXPO
2000 (na stojnici in internetu),

c) zasnova, oblikovanje in nadzor iz-
vedbe elementov celostne grafične po-
dobe slovenske predstavitve na EXPO
2000 Hannover,

č) marketinška zasnova in izvedba
načrta projekta EXPO 2000 Hannover,

d) izvedba vzdrževanja na razstavi
EXPO 2000 Hannover (vzdrževanje siste-
ma omrežja na slovenskem paviljonu –
EXPO 2000 Hannover in zagotavljanje nje-
govega nemotenega tehničnega delovanja
v času EXPa 2000).

7. Pogodbena vrednost:
a) 214,197.099,46 SIT,
b) 67,401.600 SIT,
c) 10,212.877,50 SIT,
č) 11,656.050 SIT,
d) 10,579.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: a), c), č) in d): /
b) zgolj pogodbena možnost izvedbe po-

godbenih del tudi preko naštetih podizvajal-
cev: Fatamorgana, d.o.o., Ljubljana, I-Ro-
se, d.o.o., Laško, Andromidia, d.o.o., Ljub-
ljana in Jani Kenda.

9. Število prejetih ponudb: a), b), c), č)
in d): 1.

10., 11.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

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

Št. 35233-0001/00 Ob-43082
1. Naročnik: Občina Žirovnica, Brezni-

ca 3, 4274 Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/58-09-100, faks
04/58-09-109, marija.luznik@zirovnica.si.

3. Vrsta gradnje, ki bo predvidoma na-
ročena v naslednjih 12 mesecih: predmet
razpisa bo podelitev koncesije za oprav-
ljanje gospodarske javne službe oskrbe
naselij zemeljskim plinom. Koncesija se
bo podelila za dobo 30 let.

4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila: javni razpis se bo predvidoma izve-
del v začetku februarja.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: do-
datne informacije se lahko zahtevajo pri Ma-
riji Lužnik na tel. 04/58-09-103.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 1. 2001.

Občina Žirovnica

Št. II-37/1 Ob-43112
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. –

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Komunala Koper,

d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Ko-
per, telefaks 05/66-33-706, tel.
05/66-55-761.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izvedba pripravljalnih
del, zemeljskih del, gradbenih del,obrt-
niških del, elektroinstalacije in strojne in-
stalacije ter fekalne in meteorne kanali-
zacije za “Izgradnjo pokopališča Anka-
ran, I. faza”.

4. Kraj dobave: izgradnja pokopališča
Ankaran na parceli št. 530, 531 in 1325 vse
v k.o. Oltra.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: februar 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komu-
nala Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, Nataša Đukić-Vasić, univ. dipl.
inž. gradb.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik si pridržuje pra-

vico oddati izvajanje druge faze obravnave-
ga objekta skladno z drugim odstavkom
89. člena ZJN-1.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 1. 2001.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

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

Popravek
V javnem razpisu za dobavo kurilnega

olja – ekstra lahko EL, naročnika Rudnika
Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Sa-
vi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 5-6 z
dne 26. 1. 2001, Ob-42930, se 9. točka
dopolni in se pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Rudni-
ka Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi.

Uredništvo

Št. 28/2001 Ob-43057
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Ču-

farja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jese-
nice.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola To-
neta, Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice, št. telefaksa:
04/586-00-16, št. telefona:
04/586-00-15.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki – ta sklop

vsebuje naslednje podskupine:
a) mleko,
b) jogurti,
c) maslo,
d) siri,
e) sveži siri,
f) smetana,
g) pudingi,
h) sladoledi,
i) margarina,
2. meso in mesni izdelki – ta sklop

vsebuje naslednje podskupine:
a) meso goveje,
b) meso svinjsko,
c) meso piščančje,
d) meso puranje,
e) meso telečje,
f) kosti,
g) suhomesni izdelki,
h) obarjene klobase iz piščančjega

mesa,
i) obarjene klobase iz govejega in svinj-

skega mesa,
j) poltrajne klobase,
k) trajne klobase,
l) kuhane klobase,
m) klobase za pečenje,
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n) zaseka,
o) pašteta,
3. ribe – ta sklop vsebuje naslednje pod-

skupine:
a) oslič,
b) morski pes,
c) sardele,
4. sveža zelenjava in sadje – ta sklop

vsebuje naslednje podskupine:
a) zelenjava,
b) sadje,
5. konzervirana zelenjava in sadje –

ta sklop vsebuje naslednje podskupine:
a) pasterizirana in sterilizirana zelenjava,
b) kompoti,
c) zamrznjena zelenjava,
6. sadni sokovi in sirupi – ta sklop

vsebuje naslednje podskupine:
a) sok 1/1,
b) sok 0,2,
c) sok 0,3,
d) ostale brezalkoholne pijače,
e) sadni sirupi,
7. kruh, pekovsko pecivo in slašči-

čarsko pecivo – ta sklop vsebuje nasled-
nje podskupine:

a) kruh v kilogramskih štrucah,
b) kruh v modelu,
c) kruh v polkilogramskih štrucah,
d) pekovsko pecivo,
e) ocvrto pecivo,
f) slaščičarsko pecivo,
g) keksi,
8. ostalo prehrambeno blago – ta

sklop vsebuje naslednje podskupine:
a) začimbe,
b) čaji,
c) jajca,
d) jušni koncentrati,
e) mešanice kavnih nadomestkov,
f) mešanica prave mlete kave,
g) marmelada,
h) med,
i) moka,
j) sladkor,
k) jajčne testenine,
l) vino vrhunsko,
m) čokoladni izdelki,
n) kosmiči,
o) ostalo,
p) zamrznjeni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na
vse sklope skupaj, ali na posamezne sklo-
pe, ali na posamezne podskupine razpisa-
nega prehrambenega blaga.

4. Kraj dobave: fco Osnovna šola, C.C.
Tavčarja 21, 4270 Jesenice.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 3.
2001 do 14. 3. 2002.

7. (a) Naslov sluzbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole T. Čufarja, Cesta Cirila Tav-
čarja 21, 4270 Jesenice, Sonja Makuc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure, in sicer do 12. ure 26. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z vključenim
DDV, na ŽR št.: 51530-603-33470.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predloziti ponudbo: do 26. 2. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 2. 2001, ob 12. uri, v I. nadstropju
Osnovne šole Toneta Čufarja, Cesta C. Tav-
čarja 21, 4270 Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica s pooblastilom za izpolnitev in
uporabo, v višini 5% od ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: do 7. 5. 2001, predvi-
deni datum odločitve je 5. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev je edino me-
rilo cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001.

Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice

Ob-43063
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-54, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilniki
toplotne energije in rezervni deli.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik se lahko poteguje le za naročilo v ce-
loti.

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
najkasneje v 75 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, oddelek nabave in skla-
dišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne in-
formacije se dobijo samo na pisno zahtevo
po faksu 01/588-95-09 ali elektronski pošti
na naslovu: peter.hvastja@energetika-lj.si.
Kontaktna oseba je Peter Hvastja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 3. 2001
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. SDO-01/01. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verov-
škova 70. Znesek plačila razpisne dokumen-
tacije vključuje 19% davek na dodano vre-
dnost.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: po pošti na naslov Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, pp. 2374, 1001 Ljubljana ali ose-
bno v oddelek nabave in skladišča Javne-
ga podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, so-
ba 215.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 2001 ob
12. uri na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, I. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,250.000 SIT z veljavnostjo do 29. 4.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno po dobavi blaga in po predlo-
žitvi bančne garancije za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti ter bančne garancije
za odpravo napak v garancijski dobi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001, do 20. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: finan-
čno stanje, tehnične zahteve, ponudbena
vrednost naročila, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 462-02 Ob-43127
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00,
01/478-39-05, tel.: 01/478-38-00,
01/478-38-41.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
posameznih delov letne in zimske carin-
ske uniforme.
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Predmet javnega naročila Količina Dobavni rok Količina Dobavni rok Količina
skupaj

Hlače – letne 2804 15. 9. 2001 688 Sukcesivno 3492
Hlače – zimske 2067 15. 9. 2001 1496 Sukcesivno 3563
Krila – letna 110 15. 9. 2001 67 Sukcesivno 177
Krila – zimska 81 15. 9. 2001 51 Sukcesivno 132
Srajce – letne 6500 15. 9. 2001 0 6500
Srajce – zimske 6600 15. 9. 2001 0 6600
Polo majice – letne 180 15. 9. 2001 0 180
Puliji 180 15. 9. 2001 0 180
Kravate 7772 15. 9. 2001 0 7772
Vetrovke z nadhlačami 800 15. 9. 2001 1119 Sukcesivno 1919
Kape – zimske 309 15. 9. 2001 989 Sukcesivno 1298
Kape – zimske za enote
za zatiranje tihotapstva 50 15. 9. 2001 0 50
Klobučki – letni 158 15. 9. 2001 194 Sukcesivno 352
Klobučki – zimski 158 15. 9. 2001 194 Sukcesivno 352
Rokavice – moške 2100 15. 9. 2001 0 2100
Dokolenke – ženske 2600 15. 9. 2001 0 2600

Zgoraj navedene količine so navedene v
kosih oziroma v parih in so okvirne. Naroč-
nik si pridržuje pravico nabaviti manjšo koli-
čino predmetov javnega naročila od razpi-
sane. Ponudnik mora zagotoviti za izdelavo
posameznih delov carinske uniforme ves
osnovni material, drobni oziroma potrošni
material in dodatke k uniformi v skladu s
tehničnimi pogoji naročnika.

Za hlače – letne in zimske, krila – letna
in zimska, kape – zimske, kape – zimske za
enote za zatiranje tihotapstva ter za klobuč-
ke – letne in zimske ima naročnik na zalogi
še nekaj osnovnega materiala in dodatkov k
uniformi. Izbrani ponudnik porabi najprej
osnovni material in dodatke k uniformi, ki jih
ima naročnik na zalogi, šele nato za izdela-
vo oziroma šivanje zgoraj navedenih delov
letne in zimske carinske uniforme sam za-
gotovi osnovni material in dodatke k unifor-
mi v skladu s tehničnimi pogoji naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
zainteresirani ponudnik se lahko poteguje
za izvedbo javnega naročila v celoti, to je
izdelava vseh posameznih delov letne in zim-
ske carinske uniforme, ali le za njegov po-
samezni del, to je izdelava posameznih de-
lov letne in zimske carinske uniforme oziro-
ma posameznega dela letne in zimske ca-
rinske uniforme.

4. Kraj dobave: dobava posameznih de-
lov letne in zimske carinske uniforme se bo
izvršila po razpisanih lokacijah naročnika, in
sicer po carinskih uradih in na Generalni
carinski urad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi zna-
čilnostmi predmeta javnega naročila; v
nasprotnem primeru se bo smatralo, da je
ponudba neprimerna.

Variantne ponudbe, ki je v nasprotju s
tehničnimi značilnostmi predmeta javnega
naročila, naročnik ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 15. 9. 2000
in sukcesivno.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: sprejemna pisarna, pritličje, soba št.
P10, Erika Andrlič, tel. 01/478-38-00,
faks: 01/478-39-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi:

– tehnične informacije – univ. dipl. inž.
tekstilne tehnologije Tadeja Tome, tel.
01/478-39-91, faks: 01/478-39-00,

– ostale informacije – univ. dipl. ekon.
Barbara Gašperlin, tel. 01/478-38-41,
faks: 01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek): /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slove-
nije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001 ob 10. uri, Carinska upra-
va Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, 1523 ljubljana, 3. nad-
stropje, sejna soba.

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

– bančna garancija v višini 10% od vre-
dnosti javnega razpisa, izplačljiva na prvi po-
ziv z veljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, kot garan-
cija za resnost ponudbe.

Ponudniku ni potrebno predložiti ban-
čne garancije za resnost ponudbe, če nje-
gova ponudba ne presega 25 milijonov SIT.

– izjava ponudnikove poslovne banke,
da bo izdala po nalogu ponudnika garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačlji-
vo na prvi poziv, brez ugovora, kot garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v splošni garancijski dobi, z
veljavnostjo 45 dni po izteku splošne garan-
cijske dobe dobavljenih predmetov javnega
naročila.

Ponudniku ni potrebno predložiti izjave
ponudnikove poslovne banke, da bo izdala
po nalogu ponudnika garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v višini 10% pogodbene vrednosti,
če njegova ponudba ne presega 25 milijo-
nov SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v pred-
pisih: /

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: kot v razpisni dokumen-
taciji oziroma:

Ponudnik je finančno sposoben, in sicer:
– čisti prihodki iz prodaje ponudnika ni-

so manjši od razpisane vrednosti predmeta
oziroma predmetov javnega naročila, za ka-
terega/katere se je ponudnik prijavil na jav-
ni razpis,

– delež kapitala v virih sredstev ponudni-
ka ni manjši od povprečnega deleža kapita-
la v virih sredstev dejavnosti, za katero je
ponudnik registriran,

– razmerje med gibljivimi sredstvi in krat-
koročnimi obveznostmi ponudnika ni manjše
od razmerja med gibljivimi sredstvi in krat-
koročnimi obveznostmi dejavnosti, za kate-
ro je ponudnik registriran.

Ponudnik je poslovno sposoben, in si-
cer:

– ponudnik je predložil vsaj eno referen-
co s strani javne uprave za dela, ki so enaka
predmetu javnega naročila,

– ponudnik je navedel svoje podatke v
poglavjih “Kadrovska struktura“, “Proizvo-
dne kapacitete“, “Služba kakovosti“ in “Na-
čin upoštevanja in reševanja reklamacij“ v
VI. poglavju razpisne dokumentacije “Doku-
mentacija za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti“,

– ponudnik razpolaga z zadostnimi te-
hničnimi zmogljivostmi oziroma proizvodni-
mi kapacitetami (razvidne v 3. točki “Proiz-
vodne kapacitete“ poglavja “Dokumentacija
za ugotavljanje sposobnosti“ v VI. poglavju
te razpisne dokumentacije).

V primeru, da se ponudnik prijavi skupaj
s podizvajalcem, lahko pogoj finančne in
poslovne sposobnosti izpolnita ponudnik in
podizvajalec (oziroma več podizvajalcev) ku-
mulativno (skupno).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 5. 5. 2001 in 20. 3. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila: merila
za ocenitev ponudb:

– garancijska doba,
– reference s strani javne uprave,
– cena.
Merilo pod 1. alineo “garancijska doba“

predstavlja 40% vrednosti. Merilo pod 2.
alineo “reference s strani javne uprave“
predstavlja 30% vrednosti. Merilo pod 3.
alineo “cena“ predstavlja 30% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 6 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 24 me-

secev 100 točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco s stra-

ni javne uprave v vrednosti do vključno
10.000.000 SIT 5 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do vključno
20.000.000 SIT 6 točk,
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– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do vključno
40.000.000 SIT 7 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do vključno
60.000.000 SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti do vključno
80.000.000 SIT 9 točk in

– za vsako predloženo referenco s stra-
ni javne uprave v vrednosti nad 80.000.000
SIT 10 točk.

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:

minimalna cena x 100
Cena v točkah = -----------------------------------

ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-

ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
posamezni predmet javnega naročila, za ka-
terega se je prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik se lahko samo enkrat po-
javi v prijavi na javni razpis, ali kot glavni
izvajalec ali kot podizvajalec.

Sklenitev pogodbe z izbranim ponudni-
kom oziroma z izbranimi ponudniki na jav-
nem razpisu je odvisna od odobritve finan-
čnih sredstev.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bila objavljena: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 219 Ob-43072
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba mora biti za celoten sklop.

4. Kraj dobave: Zavod za duševno in živ-
čno bolne Hrastovec - Trate, Hrastovec v
Slov. Goricah 22, Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, večkrat mesečno.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/24-16-200, faks. 01/24-16-213, kon-
taktna oseba je 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. 50015-219.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 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:
9. 3. 2001 ob 14. uri, v Zavodu Hrasto-
vec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.

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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Rovšek Miro,
02/2416-215.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Zavod za duševno
in živčno bolne Hrastovec-Trate

Št. 218 Ob-43073
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna

dobava cigaret v vrednosti 7,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba mora biti za celoten sklop.

4. Kraj dobave: Zavod za duševno in živ-
čno bolne Hrastovec - Trate, Hrastovec v
Slov. Goricah 22, Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, večkrat mesečno.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/2416/200, faks. 01/2416-213, kontak-
tna oseba je 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. 50015-218.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 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:
9. 3. 2001 ob 14. uri, v Zavodu Hrasto-
vec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.

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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

13. 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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2001, 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: kontaktna oseba Rovšek Miro,
02 2416 215.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Zavod za duševno
in živčno bolne Hrastovec-Trate

Št. 217 Ob-43074
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava prehrambenega blaga v vre-
dnosti 130,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: -
meso - perutnina - mesnine in salame - ribe
in ribji izdelki - jajca - mleko - mlečni izdelki
- kruh - pekovski izdelki - sveže sadje in ze-
lenjava - konzervirano sadje in zelenjava - za-
mrznjena zelenjava in testenine - sadni so-
kovi - splošno prehrambeno blago - jedilno
olje - moka in testenine. Ponudnik se lahko
prijavi na vse ali na posamezne sklope, ven-
dar morajo biti ponujeni sklopi popolni. Ne-
popolnih sklopov ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Zavod za duševno in živ-
čno bolne Hrastovec - Trate, Hrastovec v
Slov. Goricah 22, Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantna 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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/2416-200, faks. 01/2416-213, kontak-
tna oseba je 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. 50015-218.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 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:
9. 3. 2001 ob 14. uri, v Zavodu Hrasto-
vec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.

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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

13. 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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2001, 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba Rovšek Miro,
02/2416-215.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Zavod za duševno
in živčno bolne Hrastovec-Trate

Št. 250-2/01-3 Ob-43111
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. (a) Vrsta in količina blaga: “medicin-
ska oprema za očesni oddelek“ (po spe-
cifikaciji iz razpisne dokumentacije).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko opremo dobavi v celoti ali
po sklopih:

– očesni operacijski mikroskop,
– laser za fotokoagulacijo mrežnice,
– laser za fotodisrupcijo (Nd-yag),
– fundus kamero za fluoresceinsko in

ICG angiografijo.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – taj-
ništvo uprave, tel. 05/30-31-811, int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 3. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2001 ob 11. uri v medicinski
knjižnici zavoda (I. nad. osrednje stavbe za-
voda).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil tel. 05/30-31-811, int.
280.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Št. 22/01 Ob-43115
1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF15, 6310 Izo-

la, tel. 05/641-85-13, faks 05/641-85-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava ži-

vil in prehrambenih artiklov po posamez-
nih sklopih za leto 2001.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja javnega naročila po po-
sameznih sklopih in posameznih podskupi-
nah; ponudnik lahko poda ponudbo tudi za
posamezno podskupino ali posamezni sk-
lop, vendar mora zagotoviti minimalno 30%
artiklov iz posamezne skupine oziroma pod-
skupine za katero se je prijavil; ocenjena vre-
dnost (brez DDV):

I. sklop: mleko in mlečni izdelki, ocenje-
na vrednost 2,730.000 SIT;

II. sklop: meso, ocenjena vrednost
4,232.000 SIT: od tega:

– podskupina govedina: 2,285.000 SIT;
– podskupina perutnina: 977.800 SIT;
– podskupina svinjina: 846.000 SIT;
– podskupina drobovina: 123.200 SIT;
III. sklop: ribe in morski sadeži, ocenje-

na vrednost: 715.000 SIT;
IV. sklop: zelenjava in sadje, ocenjena

vrednost: 4,108.000 SIT: od tega:

– podskupina zelenjava, ocenjena vre-
dnost: 1,810.500 SIT:

– podskupina sadje, ocenjena vrednost:
2,297.500 SIT;

V. sklop: kruh in drobno pecivo:
1,722.500 SIT;

VI. sklop: mesni izdelki, ocenjena vre-
dnost: 990.000 SIT;

VII. sklop: jajca, ocenjena vrednost:
158.000 SIT;

VIII. sklop: splošno prehrambeno blago,
ocenjena vrednost: 1,750.000 SIT;

IX. sklop: zmrznjena živila, ocenjena vre-
dnost: 362.000 SIT.

4. Kraj dobave: centralna kuhinja vrtca,
Ulica Okrobrske revolucije 11a, Izola.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od aprila
2001 do marca 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo lahko prejmete v tajništvu VIZ Vr-
tec Mavrica Izola, OF 15, Izola, Irena Dudi-
ne, dodatne informacije: Tatjana Kodarin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 2. 3.
2001, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT, interesenti lah-
ko znesek vplačajo pri blagajni vrtca ali na-
kažejo na ŽR 51430-603-30720.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 3. 2001, do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo, Irena Dudine, VIZ Vr-
tec Mavrica Izola, OF 15, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 3. 2001 ob 16. uri v sejni sobi VIZ Vrtec
Mavrica Izola, enota Školjka, Oktobrske re-
volucije.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost 30%, ponudbena cena 30%, plačilni po-
goji 25%, reference 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Tatjana Kodarin.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2001.

Vrtec Mavrica Izola
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Št. 250-1/01-3 Ob-43122
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. (a) Vrsta in količina blaga: “razna
medicinska oprema: defibrilator, paci-
entni monitorji“ (po specifikaciji iz razpi-
sne 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: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici – tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811,
int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb iz točke 8.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 DDV, vir-
mansko na ŽR 52000-603-32020 ali goto-
vinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 3. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 11. uri v medicinski
knjižnici zavoda (I. nad. osrednje stavbe za-
voda).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil tel. 05/30-31-811, int.
280.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Ob-43124
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik lahko ponudi vse sklope v celoti, ene-
ga ali več sklopov v celoti.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni za-
četek 16. 4. 2001, trajanje sukcesivne do-
bave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Anka-
ran, Alenka Vodopivec, tel. 05/66-96-218,
faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra št. 51400-603-30666 pri APP Koper, z
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 3. 2001, do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 3. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad le-
karno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 2% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba.

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 28. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po faksu ali pisno na naslov pod št. 7.a.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 69/1-2001 Ob-43125
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material in reagenti.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
mogoča je oddaja po sklopih – najmanj 90%
artiklov za posamezen sklop.

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni za-
četek 16. 4. 2001, trajanje dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, kontaktna oseba je Vodopivec
Alenka, tel. 05/66-96-218, faks
05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra št. 51400-603-30666 pri APP Koper, z
navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 3. 2001, do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, kontaktna oseba je
Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2001 ob 11. uri v sejni sobi nad le-
karno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 2% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do 30. 4. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 29. 3. 2001.

15. Merila  za  ocenitev  ponudb:  ce-
na,  plačilni  pogoji,  morebitne  druge
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: po faksu ali pisno na naslov pod
št. 7a.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 59/2001 Ob-43172
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila,

ampule in injekcije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Zdrav-
stveni dom Lendava, glavna sestra Dragi-
ca Horvat.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: v 10 dneh po razpisu.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 3. 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, 9220 Lendava, v za-
pečateni ovojnici z jasno oznako “Ne odpi-
raj – ponudba”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2001 ob 12.15.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopanju ter določitvi odgovorne
pravne osebe.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in čas dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Zdravstveni dom Lendava

Št. 0512/3-308/4 -01 Ob-43141
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel.01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje in plin.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročilo obsega dva sklopa, in sicer:

– sklop 1: kurilno olje “ekstra lahko“
(KO-EL),

– sklop 2: plin mešanice “butan-propan“
(30:70 in 40:60).

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo
blaga iz obeh sklopov v celoti (sklopa 1 in
2), ali za dobavo blaga iz posameznega sklo-
pa (sklop 1 ali 2).

Okvirna letna količina po sklopih:
– sklop 1: 1.992.600 litrov,
– sklop 2: 171.350 litrov.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom

sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev,
in sicer za celotno vrednost z odložnim po-
gojem, da se bo le-ta v celoti izvedla le, če
bodo na voljo predvidena proračunska sred-
stva.

4. Kraj dobave: dobava kurilnega olja in
plina se bo vršila na lokacije posameznih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in poli-
cijskih uprav, na območju celotne države, in
sicer za točenje samo v rezervoarje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala. Upoštevana bo samo osnovna ponud-
ba!

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe, ki
bo eno leto od podpisa pogodbe, predvido-
ma do 21. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Skupne službe, Sekcija za
tekoče vzdrževanje in upravljanje, Cankar-
jeva ul. 4, 2. nadstropje, 1501 Ljublja-
na, kontaktna oseba za dvig razpisne doku-
mentacije in za dodatne informacije: Miran
Robljek, tel.: 01/472-4671.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30800401.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 2. 2001, najkasneje do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
27. 2. 2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Finančna zavarovanja za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ban-
čno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): v primeru, da skupina izvajalcev
predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi prav-
nega akta o skupni izvedbi naročila, v pri-
meru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43 členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 6. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 21. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, certifikat ponudnika in
finančno stanje ponudnika.

Merilo cena predstavlja težo 70% vre-
dnosti meril, certifikat ponudnika 20%, ter
finančno stanje ponudnika 10% vrednosti
vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 4 z dne
19. 1. 2001, Ob-42398.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Št. 405-07-08/01-33 Ob-43052
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
faks 02/564-38-14.

2. Naslov naročnika: Partizanska c. 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 02-561-16-71,
faks 02/564-38-14.

3. a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
zbirnega kanala fekalne kanalizacije
skozi naselje Apače, v dolžini 1398 m.

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

c) Podatki o namenu naročila, kadar je
vključena tudi izdelava projektov: izdelava
projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: naselje Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

7. a.) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gornja
Radgona, Partizanska c. 13, 9250 Gornja
Radgona, kontaktna oseba je Ščavničar Jo-
že, tel: 02/561-1671.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 2. 2001.

c.) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51910-630-76108.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: Ponudbe je potrebno
predložiti do 26. 2. 2001, do 10. ure.

b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sejna soba Občine Gornja Radgona, 26. 2.
2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN, 47 člen): skladno z razpisno doku-
mentacijo.

13. Pogoji ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2001, 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, garancija.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za izgradnjo zbirnega kanala fekalne ka-
nalizacije Apače“.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001

Občina Gornja Radgona

Ob-43076
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola, Son-

čno nabrežje 8 Izola, postopek za izbiro izva-
jalca vodi Urad za komunalni razvoj, Postonj-
ska 3 Izola. Kontaktna oseba je Podbreznik
Martin ing. gradb., tel. 05/66-00-220 ali
66-00-222, faks 06/64-80-210.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalnih naprav in objektov (meteor-
na in fekalna kanalizacija, vodovod,
elektrika-VN, javna rasvetljava, plin, te-
lefon) v Bazoviški ulici in ulici Oktobr-
ske revolucije ter ureditev ulic.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe del: Bazoviška ulica in
ulica Oktobrske revolucije v Izoli.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

Naročnik variantnih ponudb ne bo upoš-
teval.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v dveh časovnih etapah, in sicer;
prva, ki zajema ulico Oktobrske revolucije s
pričetkom v marcu 2001 in dokončanjem
del do najkasneje 15. junija, druga etapa, ki
zajema dela v Bazoviški ulici pa s pričetkom
v mesecu septembru.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v
Uradu za komunalni razvoj občine Izola, Po-
stonjska 3, Izola. Ponudnik lahko dobi vse
informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in
pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Marti-
nu Podbrezniku ali Borisu Stuparju.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT, na račun naročnika št.

51430-630-90025, za izdelavo razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola – Urad za komu-
nalni razvoj, Postonjska 3, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 3. 2001 ob
9.30, na naslovu: Postonjska 3, v sejni sobi
Urada za komunalni razvoj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in
navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: akt (po-
godba) 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: pogoj
za udeležbo na predmetnem razpisu je ta,
da je znašala višina letnih prihodkov ponu-
dnika ki sodeluje v predmetnem postopku v
letih 1998, 1999 in 2000 najmanj 700 mili-
jonov SIT, vsakega posamičnega podizva-
jalca pa najmanj 50 milijonov.

Pogoj za udeležbo na predmetnem raz-
pisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh
letih glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega
gradbenega dela (pozor: ne nujno javnega
naročila), ki je po naravi gradnje in obsegu
vsaj enakovredno razpisanemu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva oddaje
ponudbe; (do vključno 5. 5. 2001). Ponud-
nike bo investitor oziroma naročnik obvestil
z obvestilom o oddaji naročila v roku 45 dni
po uspelem javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb.
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali soro-
dnih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka predhodnega raz-

pisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 1. 2001.
19.

Občina Izola

Št. 403-06/01-01 Ob-43077
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,

tel. 01/28-62-806, faks 01/28-62-229.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obravna-

vani objekt je trinadstropna, nepodkle-
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tena zgradba (P + 2). Tloris je nekoliko
nepravilne pravokotne oblike. Dolžina ob-
jekta je 29,30 m, širina pa 23,30. Etažne
višine vseh nadstropij so 3,63 m. Nivo tlaka
pritličja je približno 0,70 m nad nivojem te-
rena. Predmet rekonstrukcije je: statična in
protipotresna ojačitev Osnovne šole Ig, in
sicer njegovega starejšega dela, trietažne-
ga učilničnega objekta; ojačitev konstrukci-
je v sklopu celovite sanacije objekta zajema
naslednja dela:

– Izdelava novih AB oblog ob vseh nosil-
nih stenah: nove armiranobetonske obloge
se izvedejo v debelini 8,0 cm na vsaki strani
stene.

– Injektiranje razpok na obstoječih be-
tonskih stenah ter na stikih med stebri in
polnili.

– Ojačitve obstoječe stropne konstruk-
cije nad 2. nadstropjem, ki je predvideno v
poročilu ZAG, ne bo potrebno izvesti v pri-
meru zamenjave obstoječih sestav ravne
strehe. Obstoječa hidroizolacija se zamenja
tudi zaradi zamakanja.

– Sanacija fasade - zamenjava oken, izo-
lacija fasade.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov po sklopih ni spre-
jemljiva.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Ig, Ig
217, 1292 Ig.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek 15. 6.
2001, dokončanje 6. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ig, Ig 72,
1292 Ig; kontaktna oseba Lorena Goričan,

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 6. 2. 2001 do 14. 3.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške priprave raz-
pisne dokumentacije v višini 15.000 SIT,
je potrebno nakazati na ŽR Občine Ig, št.
50101-630-810160.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 3. 2001 ob 17. uri, v prostorih
Občine Ig, Ig 72, Ig.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti predmeta javnega naroči-
la in bančna garancija za pravočasno in do-
bro izvedbo prevzetih obveznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila za izvedena dela je najmanj 60 dni

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cenov-
no merilo, plačilni rok, rok izvedbe, garan-
cijski rok in reference – podrobneje bodo
definirana v razpisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor bodo ponudbe nepravilne ali
nesprejemljive, se bo izvedel postopek s
pogajanji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Občina Ig

Št. 8/2001 Ob-43279
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva 3,

1000 Ljubljana, faks. 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in dozidava Čebelarskega cen-
tra Slovenije – sliko-pleskarska dela.

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

4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od marca 2001
do avgusta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba,od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Čebelarska
zveza Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljani, tel. 01/421-79-40, Milan Runtas.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. februarja
2001 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. februarja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj – ponudba za ČCS, na hrbtni
strani ovojnice pa naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. februar 2001, ob 13. uri v pro-
storih Čebelarske zveze Slovenije, Cankar-
jeva 3, 1000 Ljubljana.

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

11. Poogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR
nastane z zadnjim v mesecu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izvajalska po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in odredbo o vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprrejemu ponudbe: 26. februarja 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vlado Pušnik, GSM: 041/610-110.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. januar 2001.

Čebelarska zveza Slovenije

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-43027
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.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– popravilo tlaka v obsegu transpor-
tnih poti – 340 m2,

– popravilo tlaka v obsegu navideznih
diletacij – 88 m2,

– popravilo tlaka v obsegu prostorske
diletacije – 6,5 m2,

sklic na vrsto storitev po prilogi 1A: št.
kategorije 1, predmet: storitve vzdrževanja
in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Poštni center Ljubljana,
Cesta v mestni log 81.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po pogod-
bi, v 30 dneh od začetka del.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Pošta Slo-
venije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
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02/449-20-00, faks 02/449-23-79, I.
nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180, namen: za razpisno doku-
mentacijo – popravilo podov na PC.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prevzemu računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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:

– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, ali je prenehal poslovati na pod-
lagi 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 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 zah-
tev iz te točke;

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

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2001, 30. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– kakovost 40%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 1. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 21/01 Ob-43028
1. Naročnik: VIZ Vrtec Mavrica Izola.
2. Naslov naročnika: OF 15, 6310 Izo-

la, tel. 05/641-85-13, faks 05/641-85-40.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje stori-
tev čiščenja prostorov Vrtca Mavrica Izo-
la za obdobje april 2001 – marec 2003;
sklic: 14. storitve čiščenja stavb; ocenjena
vrednost (letno, brez DDV): 5,420.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: VIZ Vrtec Mavrica Izola,
Enota Školjka, Ulica Oktobrske revolucije
11a, Izola in Enota Livade, OF 15, Izola.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od aprila 2001
do marca 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo lahko prejmete v tajništvu VIZ Vr-
tec Mavrica Izola, OF 15, Izola, Irena Dudi-
ne, dodatne informacije: Tatjana Kodarin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 5. 3.
2001, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT, interesenti lah-
ko znesek vplačajo pri blagajni vrtca ali na-
kažejo na ŽR 51430-603-30720.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo, Irena Dudine, VIZ Vr-
tec Mavrica Izola, OF 15, Izola.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 3. 2001 ob 16. uri, v sejni sobi VIZ
Vrtec Mavrica Izola, Enota Školjka, Oktobr-
ske revolucije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi 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: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 45%, pestrost ponudbe 30%,
plačilni pogoji 20%, reference 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Tatjana Kodarin.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 1. 2001.

21. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 23. 1.
2001

VIZ Vrtec Mavrica Izola

Ob-43062
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,

3310 Žalec, tel. /03713-64-40, telefaks
03/713-64-64 obcina.zalec@eunet.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: A/1 letno in zim-
sko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2001 a) letno 50,000.000
SIT in b) zimsko 15,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja se kot celota.

5. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec 2001, do-
končanje 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za var-
stvo okolja in urejanje prostora, Milan Ger-
želj, tel. 03/713-64-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure
v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na račun št. 50750-630-10238.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 2. 2001 ob 13. uri na Občini Ža-
lec, sejna soba v II. nadstropju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi
bančno garancijo za resnost ponudbe v vi-
šini 2% od ocenjene vrednosti v razpisu z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Dela
se financiranjo iz lastnih sredstev proraču-
na Občine Žalec. Pridržujemo si tudi pravi-
co zmanjšati obseg del glede na razpoložlji-
va sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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Zakona o javnih naročilih): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje z opredelitvijo in po-
oblastilom vodilnega partnerja.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 5. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 12. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: referen-
ce 10 točk, cena 80 točk in kader 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Ob-
čina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001.

Občina Žalec

Št. 1/2001 Ob-43075
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Komenskega 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/43-43-402, faks
01/2345-373.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: finančni najem ne-
premičnine (1 A zap. št. 6 b).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, tajništvo, drugo nadstropje, Irena
Škorjanc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 1.000 SIT na žiro račun št.
50100-603-43666. Potrebno je predložiti
tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik dav-
čni zavezanec oziroma izjavo, da ni registri-
ran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, Ljubljana, 2. nad-
stropje Irena Škorjanc.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 3. 2001 ob 11. uri, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnsot ponudbe v višini 3% po-
nudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona 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: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Barijel Gros, tel.
01/2345-374.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ob-43120
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 3, 8000

Novo mesto, tel. 07/39-33-240, faks
07/39-33-255.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: dobava gotove
prehrane za varovance zavoda, sklic na
prilogo 1B, št. 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena delitev po sklopih.

5. Kraj izvedbe: delno na sedežu ponu-
dnika, delno pri naročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitve takoj po podpisu pogodbe.
Storitev se bo opravljala za čas veljavnosti
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani

ponudniki naj pošljejo naročniku priporoče-
no po pošti ali telefaksu zahtevo po razpisni
dokumentaciji z dokazilom o plačilu doku-
mentacije (kopija virmana, položnica). V za-
htevi naj obvezno navedejo polno ime (fir-
mo), davčno številko in naslov. Razpisno do-
kumentacijo bodo prejeli po pošti v roku
dveh dni od prejema zahteve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: za dokumentaci-
jo je možno zaprositi takoj po tej objavi do
dne predložitve ponudb naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na ra-
čun št. 52100-603-31268.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojni-
cah z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba”
osebno na sedež naročnika ali pa priporo-
čeno s povratnico na naslov Varstveno de-
lovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000
Novo mesto.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 2.
2001 ob 11. uri potekalo na sedežu naroč-
nika, Varstveno delovni center Novo mesto,
Šmihel 3, 8000 Novo mesto.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe ja zahtevana bančna garan-
cija v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kot ponudnik s
podizvajalci, izjemoma kot partnerji pri sku-
pnem poslu, pri čemer je obvezno samo
eden poslovodeči, vsi pa solidarno zaveza-
ni za izvedbo celotnega posla.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti dokazila o vsaj 5 podobnih pogodbah na
področju javnega naročila v zadnjih 3 letih
(pogoj) ter podatke o kadrovski usposoblje-
nosti ponudnika.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ni potrebno.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo predvidoma odloče-
no v 7 dneh po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je cena (največ 80 točk) ter kriterij raznovr-
stnosti jedilnikov (največ 20 točk).

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največ
točk.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Varstveno delovni center Novo mesto

Št. 3.1.1. Ob-43121
1. Naročnik: Regijski pospeševalni cen-

ter Posavje.
2. Naslov naročnika: CKŽ 23, 8270 Kr-

ško, tel. 07/488-10-40, faks 07/488-10-50.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– svetovalne storitve pri izdelavi
izvedbenega dela regionalnega raz-
vojnega programa regije Spodnje Po-
savje,

– strokovno vodenje strateških krea-
tivnih delavnic,

– zbiranje in obdelava podatkov,
– analize in raziskovalno delo,
– izdelava idejnih projektov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje občin Brežice,
Krško in Sevnica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2000 –
1. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Regijski pospe-
ševalni center Posavje, CKŽ 23, 8270 Kr-
ško, kontaktna oseba Mateja Jazbec, tel.
07/488-10-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na žiro račun
RPC Posavje, št. 51600-603-31733.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. marec 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regijski pospeševalni center Po-
savje, CKŽ 23, 8270 Krško, tajništvo. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – ne odpiraj – RRP”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 13. uri, Regijski po-
speševalni center Posavje, CKŽ 23, 8270
Krško.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% po-
nudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije in drugimi predpisi, ki ure-
jajo javne finance.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedene v razpisni do-
kumentaciji.

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 ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001, 23. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Regijski pospeševalni center Posavje

Ob-43126
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke,

Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-917.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca za
vzdrževanje vodovoda Bloška planota –
prevzem obveznosti iz 30. člena odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke (Ur.
l. RS, št. 76/00).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki se lahko prijavijo na razpis za oprav-
ljanje cele storitve.

5. Kraj izvedbe: Občina Bloke, central-
ni vodovod – Bloška planota.

6. Sprejemljivost  variantnih  po-
nudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deli od 1. 4. 2001 za dobo petih let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na Občini Blo-
ke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
70-98-918, 70-98-916.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 14. 3. 2001, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 5.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50160-630-810358 s pripisom vzdrževanje
vodovoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Bloke.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: za zava-
rovanje resnosti ponudbe predložiti bančno
garancijo v višini 1% vrednosti javnega na-
ročila in mora veljati trideset dni po izteku
ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili Zakona o izvrševanju proraču-
na.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z za-
konom 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: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. do 43. čle-
nu ZJN.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. maja 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 90%,
– reference – 10%.
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: 25. 1. 2001.
Občina Bloke

Št. 3949 Ob-43128
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, telefaks 07/49-21-528, tel.
07/48-02-000.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev revizije
(enoletna inšpekcija) motorja št. 1 reak-
torske hladilne črpalke in remontna sto-
ritev (desetletna inšpekcija) na motorju
št. 2 reaktorske hladilne črpalke.

Navedene storitve se opravljajo v primar-
nem krogu NEK-a v kontroliranem območju
in bodo izvedene v času remonta 2001.

Priloga 1A – storitve, št. kategorija 1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba je sprejemljiva edino za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: storitev bo opravljena v
Nuklearni elektrarni Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: iz-
delava in dobava dokumentacije: 1. 4. 2001,
opravljanje storitve: maj 2001, konec del: ju-
nij 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna elek-
trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, uvozna nabava, Vesna Deak, tel.
07/48-02-436, TO.VZEL, Slavko Turkić, tel.
07/48-02-212.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, uvoz-
na nabava.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 2. 2001 ob 10. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ponudnik mora izvesti delo v skladu
s splošnimi in posebnimi predpisi in stan-
dardi kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: zahteve so na-
tančno podane v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
27. 5. 2001.

Predvideni datum odločitve do 20. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1 Ob-43173
1. Naročnik: Slovenski etnografski muzej.
2. Naslov naročnika: Metelkova 2,

1000 Ljubljana, tel. 432-53-68, faks
432-53-77.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve varovanja
in receptorske službe, ocenjena vrednost
13,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: kot
celota.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: na-

ročilo se oddaja v celotnem obsegu.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2001–
31. 3. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenski et-
nografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 2001 ob
predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50100-603-40092 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenski etnografski muzej,
Metelkova 2, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 3. 2001 ob 13. uri, Slovenski et-
nografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: kot v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): kot v razpisni do-
kumentaciji.

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: pogodba.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: kot v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: kot v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: kot v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost pogodbe 60
dni od datuma odpiranja, obvestilo o izbiri
do 15. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo pisno ali po faksu.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Slovenski etnografski muzej

Št. 1/2000 Ob-43114
1. Naročnik: Republika Slovenija, Služ-

ba Vlade RS za evropske zadeve.
2. Naslov naročnika: Šubičeva 11,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: prevajalske in

lektorske storitve, in sicer okvirno
160.000 standardnih strani (1.500 raču-
nalniških znakov brez presledkov) predpisov
Evropske skupnosti za prevod iz angleškega
v slovenski jezik in lektoriranje v slovenskem
jeziku ter okoli 30.000 standardnih strani
predpisov Republike Slovenije za prevod iz
slovenskega v angleški jezik in lektoriranje v
angleškem jeziku. Ocenjena vrednost stori-
tev je okoli 500,000.000 SIT na leto, stori-
tve pa se bodo po tem javnem razpisu pred-
vidoma izvajale do vključno leta 2003.

Sklic na vrsto storitve po prilogi I A
oziroma I B Zakona o javnih naročilih: Pri-
loga I B – št. kategorije 27, predmet: druge
storitve.

Naročnik, v okviru svojih priprav na pol-
nopravno članstvo Republike Slovenije v
Evropski uniji, načrtuje sklenitev pogodb z
več izvajalci prevajalskih in lektorskih stori-
tev. Glede na obseg storitev, ki so predmet
javnega razpisa, je za naročnika bistvenega
pomena pridobiti čim večje število izvajal-
cev, ki bodo storitve, ki so predmet javnega
razpisa opravljali kvalitetno. Z javnim razpi-
som je naročnik že v preteklosti pridobil
izvajalce storitev, ki so predmet tega javne-
ga razpisa, vendar pa si glede na obseg
storitev, ki jih je treba izvesti, ni zagotovil
dovolj izvajalcev, predvsem ne dovolj kvali-
tetnih izvajalcev. Zato je naročnik pristopil k
temu javnemu razpisu tako, da bodo izbrani
vsi ponudniki, ki bodo poleg ostalih formal-
nih in obveznih pogojev izpolnili minimalne
pogoje za izkazovanje sposobnosti za izva-
janje razpisanih storitev. Kot merilo za ob-
seg oddanih naročil posameznemu izbrane-
mu ponudniku pa bo uporabil merilo kvalite-
te in strokovnosti opravljene storitve. Na-
ročnik bo po sklenjenih pogodbah z
izbranimi ponudniki vsem izvajalcem posre-
doval naročila za storitve, vendar pa posa-
meznemu ponudniku - izvajalcu storitev, ki
bo nestrokovno ali drugače nekvalitetno
opravil storitev, naročnik ne bo oddal več
nadaljnjih naročil. Naročnik meni, da si bo
na tak način zagotovil največje število kvali-
tetnih izvajalcev razpisanih storitev, zato se
tudi ni odločil za razpis in oddajo naročila
po omejenem postopku, saj v preteklosti na
ta način ni dosegel željenega obsega in kva-
litete izvajanja razpisanih storitev.

4. Če je predvidena, oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: javno naročilo je razdeljeno v štiri sklo-
pe - A, B, C in Č. Sklopa A in B vsebujeta
po dva jezika (en izhodiščni in en ciljni
jezik), sklopa C in Č pa samo en jezik, in
sicer:

4.1. Prevajanje
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Sklop A: prevod pravnih predpisov
Evropske skupnosti iz angleščine v sloven-
ščino.

Sklop B: prevod pravnih predpisov Re-
publike Slovenije iz slovenščine v angle-
ščino.

4.2. Lektoriranje
Sklop C: lektoriranje in jezikovna redak-

cija prevodov v slovenščini.
Sklop Č: lektoriranje in jezikovna redak-

cija prevodov v angleščini.
Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje

storitev enega ali več sklopov.
5. Kraj izvedbe: je na sedežu oziroma

naslovu ponudnika, z dostavo na sedež na-
ročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
storitev bo s sklenitvijo pogodb s ponudniki, ki
se bodo sklepale v obdobju 14 dni po pravno-
močnosti odločitve o izbiri, predvidoma v prvi
polovici aprila 2001. Storitve se bodo izvajale
predvidoma do vključno leta 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dokumentacijo zahtevajo pri Službi Vla-
de RS za evropske zadeve, Sektor za pre-
vajanje, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana,
7. nadstropje, pri Helgi Dobrin, telefon 01
478 25 43, telefaks št. 01/478-25-37,
e-mail naslov: svez@gov.si pod Predmet:
“razpis prevajalci”, in sicer:

– pisno po pošti na naslovu Služba Vla-
de RS za evropske zadeve, Sektor za pre-
vajanje, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana,
pri čemer naj na kuverto napišejo še “Za
Helgo Dobrin”,

– po telefaksu št. 01/478-25-37, pri če-
mer mora biti na telefaksu napisano “Za
Helgo Dobrin”,

– na E-mail naslovu: svez@gov.si pod
Predmet: “razpis prevajalci”,

– osebno, vsak delovni dan po objavi
tega razpisa med 10. in 12. uro v tajništvu
Službe vlade RS za evropske zadeve, Sek-
tor za prevajanje, Slovenska 27-29, 1000
Ljubljana, 7. nadstropje.

Na podlagi pisne zahteve ponudnika iz
prvih treh alinei predhodnega odstavka bo
naročnik razpisno dokumentacijo ponudni-
ku najkasneje v roku dveh dni poslal po
pošti ali po elektronski pošti, če bo ponu-
dnik tako želel in naročniku posredoval svoj
elektronski naslov. Dokumentacija bo po-
nudnikom dostopna tudi na Internetu –
spletna stran: www.gov.si/svez.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti ali
po telefaksu je 26. 2. 2001. Vsa vprašanja
in odgovori bodo dostopni tudi na Internetu
spletna stran: www.gov.si/svez

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo in prevzamejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan od dneva objave tega
razpisa do 3. 3. 2001, vendar pa bo možno
po 28. 2. 2001 dvigniti dokumentacijo le
osebno ali pa preko elektronske pošte.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
3. 3. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Služba Vlade Republike Slove-
nije za evropske zadeve, Šubičeva 11,
1000 Ljubljana, in sicer:

– s priporočenim pismom (pri čemer se
šteje za pravočasno predloženo prijava, ki
je naročniku predložena v roku, ki je dolo-
čen v javnem razpisu) ali

– z dostavo (osebno, preko pooblašče-
nega predstavnika ali kurirske službe) v vlo-
žišče naročnika Šubičeva 11, Ljubljana,
vsak delavnik od 10. do 11. ure. V primeru
osebne dostave bo ponudnik prejel potrdilo
o vložitvi prijave, ki mu ga bo izročil prejem-
nik - pristojni delavec vložišča.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti v obliki, ki je prikazana in opi-
sana v razpisni dokumentaciji.

10. Datum, čas in kraj javnega odpira-
nja ponudb: 6. 3. 2001 ob 9. uri v dvorani
Servisa skupnih služb vlade na Langusovi 4
v Ljubljani. Zastopniki fizičnih ali pravnih
oseb, ki se udeležijo javnega odpiranja po-
nudb, morajo imeti pisno pooblastilo, fizič-
ne osebe pa se izkazujejo z osebnim doku-
mentom.

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): v
primeru, da bi skupina ponudnikov predlo-
žila skupno ponudbo, morajo skupni po-
nudbi priložiti pogodbo o skupni izvedbi
naročila, v kateri bodo urejena in določena
njihova medsebojna razmerja glede izvaja-
nja storitve, ki je predmet tega javnega raz-
pisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti in sposobno-
sti poleg splošnih pogojev po 41. do
43. člena Zakona o javnih naročilih:

14.1. Dokumenti, ki izkazujejo izpolni-
tev obveznih pogojev iz 41. in 42. člena
Zakona o javnih naročilih

14.1.1. Pravne osebe morajo predložiti:
– odločbo o registraciji pravne osebe,

pri čemer mora biti iz tega dokumenta razvi-
dno, da ima pravna oseba sedež v Republi-
ki Sloveniji ter da je registrirana za dejav-
nost prevajanje,

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek, ali da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– potrdilo, da ponudniku ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo razpisa izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi bilo ponudniku prepo-
vedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,

– potrdilo, da je ponudnik poravnal dav-
ke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti,

– obrazec BON 2 Agencije za plačilni
promet RS kot dokaz o finančni in poslovni
sposobnosti ponudnika pravne osebe,

14.1.2. Samostojni podjetniki posamez-
niki morajo predložiti:

– odločbo upravnega organa o registra-
ciji samostojnega podjetnika posameznika,
iz katere je razvidno, da ima podjetnik se-
dež v Republiki Sloveniji ter da je registriran
za dejavnost prevajanje,

– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek ali ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– potrdilo, da ponudniku ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi bilo ponudniku prepo-
vedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,

– potrdilo, da je ponudnik poravnal dav-
ke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti,

– bilanco stanja za leto 1999 za dokaz o
finančni in poslovni sposobnosti ponudnika.

14.1.3. Fizične osebe naj predložijo:
– potrdilo o poravnanih davkih, prispev-

kih in drugih obveznostih.
14.1.4. Tehnična sposobnost: ponudnik

mora zagotoviti, da ima osebni računalnik,
programsko opremo - urejevalnik besedil
MS Word for Windovs, Office 95 ali višjo
različico (Word, Excell) in elektronsko poš-
to. V zvezi s tem ponudnik podpiše pose-
bno izjavo v razpisni dokumentaciji.

14.2. Dokumenti, ki izkazujejo sposo-
bnost ponudnika, da izvede razpisano sto-
ritev

14.2.1. Dokazilo o delovnih izkušnjah:
– fotokopija delovne knjižice, iz katere

so razvidna vsaj 3 leta delovnih izkušenj ali
– priglasitveni list za samostojnega po-

djetnika, iz katerega je razvidno, da ima po-
nudnik status samostojnega podjetnika vsaj
3 leta ali

– pogodbo o opravljanju prevajalskih (če
se ponudnik javlja za sklop A ali B) ali lektor-
skih (če se ponudnik javlja za sklop C ali Č)
storitev, ki po datumu sklenitve izkazuje, da
traja vsaj 3 leta.

Ponudnik lahko svoje delovne izkušnje
dokazuje tudi s kombinacijo vseh treh do-
kazil, pod pogojem, da vsi dokumenti sku-
paj izkazujejo trajanje ponudnikovega sta-
tusa (zaposlenost oziroma samostojno po-
djetništvo oziroma pogodbeno delo) naj-
manj 3 leta.

14.2.2. Storilnost: ponudnik mora za-
gotoviti minimalno storilnost 4 standardne
strani (1.500 računalniških znakov brez
presledkov) na dan za prevajalske storitve
oziroma 12 standardnih strani (1.500 ra-
čunalniških znakov brez presledkov) na dan
za lektorske storitve (upoštevajoč dan kot
delovni dan). Pravna oseba mora tako sto-
rilnost zagotoviti za vsakega izvajalca – fi-
zično osebo. V zvezi s tem ponudnik pod-
piše posebno izjavo v razpisni dokumenta-
ciji.

14.2.3. Dokazila o strokovni sposo-
bnosti:

Za sklop A in B:
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– dokazilo o slovenskem državljanstvu:
potrdilo o državljanstvu ali fotokopija veljav-
ne osebne izkaznice in

– kopija diplome filozofske fakultete –
smer anglistika ali

– kopija diplome druge fakultete in potr-
dilo, da je ponudnik fizična oseba ali izvaja-
lec storitve pravne osebe sodni tolmač za
angleški jezik ali

– diploma druge fakultete in potrdilo o
opravljanem mednarodno priznanem tečaju
angleščine Certificate of Proficiency in
English (University of Cambridge) ali

– diploma tuje univerze v državi, v kateri
je uradni jezik angleščina in potrdilo o oprav-
ljenem zaključnem izpitu ali maturi srednje
šole v Republiki Sloveniji ali

– diploma tuje univerze – smer anglisti-
ka in potrdilo o opravljenem zaključnem iz-
pitu ali maturi srednje šole v Republiki Slo-
veniji.

Za sklop C:
– dokazilo o slovenskem državljanstvu:

potrdilo o državljanstvu ali fotokopija veljav-
ne osebne izkaznice in

– kopija diplome filozofske fakultete –
smer slovenistika in

– dokazilo o aktivnem znanju angleške-
ga jezika – potrdilo o aktivnem znanju an-
gleškega jezika ali izkazanih 8 let učenja
angleškega jezika tekom rednega šolanja
(spričevala).

Za sklop Č:
– diploma jezikoslovne univerze države,

v kateri je uradni jezik angleščina – smer
anglistika in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske-
ga jezika – potrdilo o aktivnem znanju slo-
venskega jezika.

14.3. V zvezi z dokumentacijo iz točke 14
morajo ponudniki upoštevati še naslednje:

– pravne osebe morajo predložiti vse v
točki 14.2. navedene dokumente za fizične
osebe, ki bodo storitev za pravno osebo
dejansko izvajale;

– če bo ponudnik storitve izvajal tudi po
podizvajalcih - pravnih osebah, morajo tudi ti
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo kot to
velja za izvajalca, predložiti pa je potrebno še:

– vsa dokazila iz točke 14.1. in 14.2.,
– pogodbo s podizvajalci glede izvajanja

storitev, ki so predmet tega razpisa,
– pisne izjave podizvajalcev, da je ponu-

dnik pravočasno in pravilno poravnaval svo-
je zapadle poslovne obveznosti do njih.

V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil
vseh obveznih pogojev, navedenih pod toč-
ko 14.1., bo njegova ponudba izločena iz
obravnavanja. V primeru, da ponudnik ne
bo pravilno in popolno izpolnil ponudbenih
dokumentov iz razpisne dokumentacije ali
če ne bo predložil dokumentacije iz točke
14.2., bo njegova ponudba zavrnjena kot
nepopolna in ne bo upoštevana pri izbiri.

Dokumenti iz točke 14.1. ne smejo biti
starejši od 30 dni. Podrobnejša navodila o
razvrstitvi in obliki dokumentacije so v razpi-
sni 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: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifiakcije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve - poimensko morajo navesti izva-
jalce, ki bodo za pravno osebo izvajali stori-
tve po tem javnem razpisu ter morajo za te
fizične osebe predložiti enaka dokazila, kot
to velja za ponudnike - fizične osebe.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki morajo ve-
ljavnost ponudb določiti do dokončnosti
odločitve naročnika o oddaji naročila v skla-
du z 78. in 1. odstavkom 79. člena Zakona
o javnih naročilih.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudb je 15. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be bo na podlagi predloženih dokumentov
ocenjevala strokovna komisija. Ob pogoju
pravilno izpolnjenih ponudbenih dokumen-
tov iz razpisne dokumentacije ter obveznih
pogojev iz točke 14.1., bo komisija kot spo-
sobne ponudnike izbrala vse, ki bodo z do-
kumenti izkazali svojo sposobnost v skladu
z zahtevami točke 14.2. Ker so pogoji za
ugotavljanje sposobnosti postavljeni v mini-
malnih možnih okvirih, naročnik računa, da
bo na tak način lahko pridobil največje šte-
vilo izvajalcev, ki so sposobni izvajati razpi-
sane storitve.

Z vsemi izbranimi ponudniki bo naroč-
nik sklenil pogodbe o izvajanju storitev.
Vsem ponudnikom bo po sklenjenih po-
godbah tudi oddal naročilo, vendar pa bo
merilo za nadaljnje oddajanje naročil posa-
meznim ponudnikom zgolj kvaliteta in stro-
kovnost opravljene storitve. Izvajalcu, ki
storitve ne bo opravil strokovno in kvalitet-
no, kar bo ocenil naročnik po prejemu iz-
delka, naročnik ne bo več dolžan oddati
nadaljnjih naročil.

Naročnik bo vsem izvajalcem, ki bodo
izbrani na javnem razpisu in bo z njimi skle-
nil pogodbe o izvajanju prevajalskih in/ali
lektorskih storitev, v obdobjih od sklenitve
pogodbe do 31. 12. 2001, nadalje od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002 in v obdobju od
1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 zagotovil ena-
ko število vsebinskih sklopov. Pri tem vse-
binski sklop pomeni vsebinsko povezano
celoto pravnih predpisov v okviru posamez-
nega sklopa storitev opredeljenega 1. točki
tega razpisa, ki ga pripravi naročnik kot de-
lovno gradivo oziroma osnovo za posamez-
nega izvajalca in predstavlja eno naročilo, ki
ga naročnik odda izvajalcu z naročilnico.
Naročnik bo vsebinske sklope oddajal izva-
jalcem, upoštevajoč področja, ki jih bo izva-
jalec rangirano navedel kot področja, ki jih
strokovno obvlada v ponudbi, ki je v razpisni
dokumentaciji.

Glede na navedeno naročnik posamez-
nemu izvajalcu s pogodbo ne bo vnaprej
določil obsega storitve, ki bo predmet po-
godbe. Konkretno delo bo naročnik namreč
posameznemu izvajalcu oddajal glede na
sredstva, dodeljena naročniku v tekočem
proračunskem obdobju, in glede na kadrov-
sko administrativne zmožnosti naročnika za
pripravo vsebinskih sklopov oziroma delov-
nih gradiv za prevajanje in lektoriranje. Zato
naročnik glede na velik obseg delovnega

gradiva, ki ga bo moral pripraviti za izvajal-
ce, tem ne bo mogel vedno ažurno zagoto-
viti dela po sklenjenih pogodbah, ne glede
na to, da bo izvajalec imel na razpolago
delovne kapacitete, bo pa storil vse, kar bo
v njegovi moči, da bi delo potekalo čim bolj
kontinuirano.

Naročnik meni, da bo s tako določitvijo
merila kvalitete zagotovil na eni strani ena-
kopravnost vseh izbranih ponudnikov ter na
drugi strani največjo možno kvaliteto oprav-
ljanja razpisanih storitev.

18. Druge informacije o naročilu:
18.1. Na razpis se lahko javijo:
– za sklop A in B - fizične in pravne ose-

be (gospodarske družbe, samostojni podjet-
niki in zavodi, če so registrirani za opravlja-
nje dejavnosti prevajanje)

– za sklop C in Č – fizične osebe (opom-
ba: ker lektoriranje kot samostojna dejav-
nost ni opredeljeno v Standardni klasifikaciji
dejavnosti, naročnik izključuje možnost ob-
stoja pravnih oseb s tako dejavnostjo).

18.2. Cena: naročnik se zavezuje izvajal-
cem plačati znesek, ki je enak številu stan-
dardnih strani prevedenega/lektoriranega
besedila, pomnoženih s ceno za standardno
stran. Tabele, grafi, diagrami, zemljevidi in
ostali slikovni prikazi bodo izvajalcu posredo-
vani v elektronski obliki, tako da bo ta zago-
tovil le prevod/lektoriranje tekstovnega dela,
kar bo obračunal na podlagi števila računal-
niških znakov brez presledkov. Cena za stan-
dardne strani in računalniške znake je:

Sklop Cena za Cena za
standardno računalniški

stran  znak brez
presledka

sklop A 4.930,00 SIT 3,29 SIT
sklop B 7.400,00 SIT 4,93 SIT
sklop C 1.250,00 SIT 0,83 SIT
sklop Č 1.876,00 SIT 1,25 SIT

Cena se bo valorizirala (uskladila) dva-
krat letno, in sicer 15. januarja in 15. julija,
in sicer se bo cena uskladila z % spremem-
be tečaja EUR upoštevajoč srednji tečaj
Banke Slovenije. Navedeno pomeni, da se
bo v primeru spremembe tečaja EUR cena
zvišala oziroma znižala za % rasti ali padca
tečaja v obdobju od 15. januarja do 15.
julija in obdobju od 15. julija do 15. januarja
naslednjega leta. Za prvo uskladitev cene
se upošteva % spremembe tečaja EUR od
1. 5. 2001 do 15. 7. 2001. O spremembi
cene bo naročnik izvajalca pisno obvestil.

Cena je določena kot bruto avtorski ho-
norar, brez upoštevanega davka na dodano
vrednost (DDV).

Na opisni način je cena opredeljena tudi
v pogodbi, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

18.3. Jezik: ponudbe morajo biti napi-
sane v slovenskem jeziku.

18.4. Zavarovanja: ker naročnik ne pred-
videva, da bi obseg izvajanja storitev posa-
meznega izvajalca dosegel znesek
25,000.000 SIT in glede na naravo razpisa-
nih storitev, od ponudnikov ne zahteva izda-
je garancij. Vendar pa bodo morale na jav-
nem razpisu izbrane pravne osebe ob skle-
nitvi pogodbe o izvajanju storitev po tem
razpisu naročniku predložiti dve bianco pod-
pisani menici z meničnima izjavama.
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19. Datum in številka objave pred-
hodnega  razpisa,  če  je:  predhodni
razpis  je  bil  objavljen  v  Uradnem  listu
RS, št. 120-124 z dne 29. 12. 2000,
Ob-41380.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001.

Služba Vlade RS za evropske zadeve

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 88/2001 Ob-43056
1. Naročnik: Osnovna šola Rače.
2. Naslov: Grajski trg 1, 2327 Rače, tel.

02/608-12-21, 02/609-71-10, elektron-
ski naslov: os.race@guest.arnes.si

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: OŠ Rače.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupa: ponudnik lahko konkurira na nasled-
nje skupine ali sklope blaga:

– mleko in mlečni izdelki,
– sadni sokovi in sirupi,
– jajca,
– ribe in konzervirane ribe,
– olja in izdelki,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– razna živila,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
– meso in mesni izdelki,
– sveža zelenjava in sadje.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka dobave: 1. 4. 2001, 2004, tri
leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: OŠ Rače, Grajski
trg 1, 2327 Rače; Puhar Zdenka.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
23. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.:
51800-603-30367.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Rače, Grajski trg 1, 2327
Rače.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnješa (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-
čine blaga,

– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

– da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 3. 2001, 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 02/608-12-21, 02/609-71-10.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Osnovna šola Rače

Št. 115/2001 Ob-43061
1. Naročnik: OŠ Jakobski Dol.
2. Naslov naročnika: Sp. Jakobski Dol

4, 2222 Jakobski Dol, tel. 02/649-29-21,
02/642-30-30, telefaks 02/649-29-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah blaga.

(b) Kraj dobave: Sp. Jakobski Dol.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

Ponudniki lahko konkurirajo po nasled-
njih skupinah :

1. Kruh in pekovsko pecivo,
2. Sveža zelenjava in sadje,
3. Meso in mesni izdelki,
4. Mleko in mlečni izdelki,
5. Ribe in konzervirane ribe,
6. Zamrznjeni izdelki,
7. Sadni sokovi in sirupi,
8. Ostalo prehrambeno blago,
9. Mlevski izdelki in testenine,
10. Olja in izdelki.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino, na več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: OŠ Jakobski Dol,
tajništvo šole, kontaktna oseba Janja Bau-
man 02/649-29-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 21. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun
51800-603-30484.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Jakobski Dol, Sp. Jakobski Dol
4, 2222 Jakobski Dol.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevne plačilne
roke,

4. da ponudnik dostavlja blago fco skla-
dišče naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 3. 2001, 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Jakobski Dol, tajništvo šole
02/649-29-21.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001.

Osnovna šola Jakobski Dol

Št. 63 Ob-43064
1. Naročnik: Osnovna šola Fram.
2. Naslov naročnika: Fram 56, 2313

Fram tel. 02/601-2671, faks 02/601-2671.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Fram.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo po naslednjih
sklopih blaga oziroma skupinah:

1. Ribe in konzervirane ribe,
2. Meso in mesni izdelki,
3. Razno prehrambeno blago,
4. Zelenjava in sadje,
5. Kruh in pekovski izdelki,
6. Mleko in mlečni izdelki,
7. Zamrznjena in konzervirana živila.
Ponudniki lahko konkurira na en sklop

ozioma skupino, za več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, tri leta.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Fram.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
21. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
51800-603-30351 pri APP Maribor.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Fram, Fram 56, 2313 Fram.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev glede financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

3. da  ponudnik  nudi  30-dnevni  pla-
čilni rok,

4. da ponudnik dostavlja blago fco skla-
dišča naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 3. 2001, 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Fram, Fram 56, 2313 Fram tel.
02/601-267, faks 02/601-2671.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001.

Osnovna šola Fram

Št. 110/2001 Ob-43066
1. Naročnik: OŠ Toneta Čufarja.
2. Naslov naročnika: Zrkovska cesta 67,

2000 Maribor, tel. 02/47-13-608, faks
02/47-15-075.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: OŠ Toneta Čufarja v Ma-
riboru.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo po naslednjih
sklopih oziroma skupinah: ponudniki lahko
konkurirajo po naslednjih sklopih oziroma
skupinah:

1. Zamrznjena živila,
2. Žita in testenine,
3. Ostalo prehrambeno blago,
4. Meso in mesni izdelki,

5. Pecivo,
6. Slaščičarski izdelki,
7. Kruh in pekovsko pecivo,
8. Pašteta,
9. Olja in izdelki,
10. Zelenajva,
11. Sadje,
12. Ribe,
13. Mleko in mlečni izdelki,
14. Čaji.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ozi-

roma skupino za več sklopov ali za vse sku-
paj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001 do
1. 4. 2004 – tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: OŠ Toneta Čufarja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
21. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
51800-603-30255.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska ce-
sta 67, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): predložitev pogod-
be o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik dostavlja blago fco. skla-
dišče naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 3. 2001, 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponujena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Toneta Čufarja, tel.
02/47-13-608.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 1. 2001.

Osnovna šola Toneta Čufarja,
Maribor

Št. 7 Ob-43065
1. Naročnik: Javni vzgojno izobraževalni

zavod Vrtec Pobrežje Maribor.

2. Naslov naročnika: Vrtec Pobrežje,
Cesta 14. divizije 14/a, 2000 Maribor, tel.:
02/32-02-546, faks 02/32-02-547.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Pobrežje, Cesta
14. divizije 14/a, 2000 Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:

Ponudnik lahko konkurira na naslednje
skupine blaga ali sklope:

1. Južno sadje in zelenjava;
2. Domače sadje, zelenjava in jajca;
3. Pekovski izdelki;
4. Mleko in mlečni izdelki;
5. Meso in mesni izdelki;
6. Perutninsko meso in izdelki;
7. Moka in testenine;
8. Razni prehrambeni izdelki;
9. Sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupino, za več sklopov, lahko pa tudi za
vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 4. 2001,
31. 3. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Po-
brežje, Cesta 14. divizije 14/a, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba: Valentina Zgubič,
tel. 02/33-12-522.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR:
51800-603-31289.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 2. 2001 do 12. ure.

6. (b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijavo: Vrtec Pobrežje, Cesta 14. di-
vizije 14/a, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok,
4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco

skladišče naročnika razloženo,
5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 3. 2001, 20. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.
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13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Valentina Zgubič, tel.
02/33-12-522, faks 02/320-25-47.

14. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: predhodni razpis ni bil objav-
ljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

JVZ Vrtec Pobrežje
Maribor

Št. 167 Ob-43116
1. Naročnik: Osnovna šola Sladki Vrh.
2. Naslov naročnika: Sladki Vrh 8/A,

2214 Sladki Vrh, tel. 02/645-57-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Sladki Vrh.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za naslednje sku-
pine oziroma sklope:

1. Mleko in mlečni izdelki,
2. Meso in mesni izdelki,
3. Ribe in konzervirane ribe,
4. Jajca,
5. Olja in izdelki,
6. Sveža zelenjava in sadje,
7. Zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
8. Sadni sokovi, sirupi in mineralne

vode,
9. Žita, mlevski izdelki in testenine,
10. Kruh, pekovsko pecivo, keksi, slašči-

čarski izdelki,
11. Ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira za en sklop

oziroma skupino, za več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001.

Predviden datum zaključka dobave:
31. 3. 2004 (3 leta).

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Sladki Vrh, Sladki Vrh 8/a, 2214 Sladki Vrh,
Vida Šauperl, tajnica - tel. 02/645-57-50.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 23. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT, žiro račun šo-
le: 51800-603-30512, dokazilo: potrjen
obrazec 10 (položnica) ali 40 (virman).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 28. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Sladki Vrh, Sladki
Vrh 8/a, 2214 Sladki Vrh.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čno zavarovanje za resnost ponudbe: meni-
ca ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco naroč-

nik – razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 3. 2001, predvideni datum odločitve v
sprejemu ponudbe 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Sladki Vrh, tel. 02/645-57-50.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Osnovna šola Sladki Vrh

Št. 90 Ob-43117
1. Naročnik: Osnovna šola Rudolfa Ma-

istra Šentilj v Slovenskih goricah.
2. Naslov naročnika: Šentilj 109/a,

2212 Šentilj v Slovenskih goricah, tel.
02/651-34-01, telefaks 02/651-14-71,
elektronski naslov: GROUP.OSMBI@GU-
EST.ARNES.SI.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Šentilj v Slovenskih go-
ricah.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za naslednje sku-
pine ali sklope blaga:

1. Osnovna živila,
2. Mleko in mlečni izdelki,
3. Sveže sadje,
4. Kruh in pekovski izdelki,
5. Meso in mesni izdelki,
6. Konzervirana živila,
7. Sveža zelenjava.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupine, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Ru-
dolfa Maistra Šentilj v Slovenskih goricah,
ravnatelj Bruno Jelenko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
23. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR:
51800-603-30442.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 28. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj, Šentilj 109/a, 2212 Šentilj v Sloven-
skih goricah.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. Da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR.

2. Da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga.

3. Da ponudnik nudi 30-dnevni plačini rok.
4. Da ponudnik zagotavlja dostavo fco

skladišče naročnika razloženo.
5. Da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-

vosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 3. 2001, 25. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tel. 02/651-34-01, ravnatelj Bruno
Jelenko.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 1. 2001.

Osnovna šola Rudolfa Maistra,
Šentilj v Slovenskih goricah

Št. 80/2001 Ob-43174
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail:
zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel. št.
07/391-67-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) material za nego ran, ostali sani-

tetni material, razkužila in dezinficiensi,
RTG material,

B) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva,

C) stomatološki material,
D) pisarniški material in obrazci,
E) čistila in papirna konfekcija, vse v

ocenjenih količinah, razvidnih iz razpisne do-
kumentacije.

(b) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponuditi je možno tudi blago posa-
mezne skupine.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo, Jelka
Fajdiga.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 2. 2001
do 12. 2. 2001 vsak delavnik od 10. do
12. ure;



Stran 496 / Št. 8 / 2. 2. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT za vse skupine
blaga ali 3.000 SIT za posamezno skupino
blaga nakazati z virmanom na ŽR
52100-603-30715 s pripisom “javni razpis
za dobavo blaga“. Kopijo potrdila predložiti
ob dvigu razpisne dokumentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% od ocenjene vre-
dnosti, razen, če ponudnik želi ponuditi sa-
mo blago skupine D in/ali E.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
opredeljeni 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): /

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 2. 3. 2001, 5. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 8100/264/2001 Ob-43226
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, telefon +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 2502.

3. a) Vrsta in količina blaga: dobava
strojne in programske opreme za dejav-
nost organizatorja trga za električno
energijo, skladno z zahtevami razpisne do-
kumentacije.

b) Kraj dobave: Slovenija, Ljubljana, Haj-
drihova 2.

c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg  sklopov  in  sprejemljivost  po-
nudbe  za  en  sklop,  za  več  sklopov  ali
za vse skupaj: javno naročilo za dobavo
strojne in programske opreme za dejav-
nost organizatorja trga z električno ener-
gijo je sestavljeno iz naslednjih delov, vsak
del predstavlja eno tehnično zaključeno
celoto:

– dobava strojne in programske opreme
za trgovalni sistem z integracijo borzno in-
formacijskega sistema,

– dobava strojne in programske opreme
za obračun in poravnavo,

– dobava strojne in programske opreme
za evidentiranje in izdelavo voznih redov,

– dobava strojne in programske opreme
za poslovno mrežo.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave in
kasneje ponudbe, ki bodo sestavljene v
skladu s pogoji iz tega razpisa, variantne
ponudbe ne bodo obravnavane.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar 2001
do avgust 2001.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago v tajništvu Sektorja za
obratovanje ELES, pri Sari Rauš, soba
407/IV. nadstropje RCV.

Kontaktni osebi: Gorazd Skubin, tel.
01/474-21-00 Jani Recer, tel.
01/474-21-17.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
to je od ponedeljka do petka od 8. do 12.
ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.950 SIT (cena 5.000 SIT + DDV 950
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093 za plačilo v Sloveniji,
pri plačilu iz tujine pa na račun Elektro-Slo-
venija pri Novi Ljubljanski banki št.
900-27620-76621/6.

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 7. 3. 2001 do 9.30.

b) Datum in ura javnega odpiranja pri-
jav: 12. 3. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
D/IV. nadstropje, poslovna stavba ELES,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2/III, 1000 Ljubljana, Slovenija, vloži-
šče, soba št. 3C5.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi omejenega postopka – bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10 %
ponudbene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok je najmanj 60 dni od izsta-
vitve računa, 90 % se obračuna po dobavi
opreme, 10% po izpolnitvi vseh pogodbe-
nih obveznosti.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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 pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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: 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 po-
goj za sodelovanje:

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

– vsaj ena referenčna postavitev siste-
ma, podobnih karakteristik, kot so zahteva-

ne v tej razpisni dokumentaciji s strani po-
nudnika ali njegovega podizvajalca, z na-
vedbo osnovnih podatkov, lokacijo ter inter-
net naslovom,

– ponudnik mora biti direkten partner
proizvajalca opreme, in avtoriziran servisni
center za ponujeno opremo (razen za na-
prave in pripadajoče komponente za napa-
janje in ožičenje), kar mora ponudnik doka-
zati z dokumentom,

– ponudnik mora ponuditi avtorizirana
šolanja za vso sistemsko in aplikativno pro-
gramsko opremo posamezne tehnično za-
ključene celote (razen za protivirusno zašči-
to, za orodja za pregledovanje dnevniških
datotek ter za orodja za varnostno arhivira-
nje, kjer je dovoljeno šolanje na lokaciji na-
ročnika),

– plačilo po opravljeni dobavi oziroma in
zaključenih delih, s plačilnim rokom računa
najmanj 60 dni,

– rok izvedbe dobave za trgovalni sistem
z integracijo borzno informacijskega siste-
ma mora biti največ tri mesece po podpisu
pogodbe, za ostale tri tehnično zaključene
celote pa največ dva meseca po podpisu
pogodbe,

– garancijski rok za vso dobavljeno opre-
mo mora biti najmanj tri leta.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudbe na podlagi povabi-
la kandidatom najkasneje do 24 4.2001 do
9.30, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 4. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi razpisnega postopka bodo odločali sa-
mo izločilni kriteriji, ko so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji, v drugi fazi pa bodo
ponudbe ocenjene na podlagi naslednjih
meril:

– skupna ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 15 %,
– funkcionalnost – 20 %,
– usposobljenost uvedbe in vzdrževanja

– 15 %.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 116 z dne
15. 12. 2000, Ob-40715 in Ob-40717.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 8100/264/2001 Ob-43227
1. Client: Elektro – Slovenija, d.o.o.
2. Address of Client: Hajdrihova 2,

Ljubljana, Slovenia, telephone no:
+386 1 474 30 00, fax no.:
+386 1 474 25 02.

3. a) Type and quantity of goods:
procurement of hardware and software
for the activity of the electricity market
organiser in accordance with the
requirements of the tender docu-
mentation.

b) Site of delivery: Slovenia, Ljubljana,
Hajdrihova 2.

c) If groups of goods are envisaged to
be subject of the procurement, the scope
of these groups of goods and the
acceptability of the bid per group, per
several groups, or for all groups: The
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public procurement order for the supply of
hardware and software for the activity of
the electricity market organiser shall
consist of the following groups, where
each of them shall form a technically
comprehensive unit:

– Procurement of hardware and software
for a Trading System with an Integration of
Exchange Information System,

– Procurement of hardware and software
for Clearing and Settlement,

– Procurement of hardware and software
for Registration and Creation of Operating
Schedules,

– Procurement of hardware and software
for a Business Network.

The Client will take into consideration
exclusively those applications and
subsequently bids which will be compiled in
accordance with the terms and conditions
of this tender; any variant bids shall not be
taken into consideration.

4. Date of commencement and
envisaged date of completion, or duration
of the procurement: February 2001 to
August 2001.

5. a) Address of the office and the
person where the tender documentation
and further information is available: The
tender documentation is available at the
Secretary’s Office of the ELES Operation
Department (Sektor za obratovanje Eles),
Ms Sara RAUŠ, room 407/IV. floor RCV.

Contact persons: Mr Gorazd Skubin,
phone: (01) 4742100, Mr Jani Recer,
phone: (01) 4742117.

b) Time during which the tender
documentation can be collected: Every
working day, i.e. Monday through Friday
from 8 a.m. to 12 a.m.

c) Amount and method of payment for
the tender documentation (number of
bank account into which the amount is to
be paid): SIT 5,950.00 (price: SIT
5,000.00 + VAT: SIT 950.00), Money
transfer (code and the title of the public
tender) to be paid into giro account no.
50106-601-90093 for payment in Slovenia,
and by payment from abroad on account of
Elektro-Slovenija at Nova Ljubljanska banka,
Nr. 900-27620-76621/6.

6. a) Date by which applications must
be received: 7th March 2001 by 9.30 a.m.

b) Date and hour of public opening of
applications: 12th March at 10.00 a.m. in
conference room D/IV.floor business
building Elektro-Slovenia, d.o.o., Hajdrihova
2/III, 1000 Ljubljana, Slovenija.

c) Address to which applications must
be sent: Elektro-Slovenia, d.o.o.,
Hajdrihova 2/III, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Vložišče, room no. 3C5.

7. If required, specification of the types
of bid bond for insurance purpose: In the
second stage of the limited procedure –
bank bid bond in the amount of 10 % of the
bid value.

8. Terms and conditions of financing
and payment and/or reference to
provisions of regulations: No advance
payment, payment deadline is minimum 60
days of the day of invoicing, 90 % will be
effected following delivery of the equipment,
and 10% after all contractual obligations are
fulfilled.

9. The legal form of the group of
bidders within the framework of a single
bid, once the latter is selected as the most
favourable bid (Article 47 of the Public
Procurement Act): The Client will conclude
a contract with a selected group of
contractors, where the bid documentation
must be accompanied with a contract on
the joint implementation of the order, which
must set forth in detail the individual
contractors’ responsibilities for the
implementation of the order.

10. The conditions which the bidder
must fulfil in order to determine his
financial, business and technical ability,
in addition to the general conditions
specified in Articles 41 to 43 of the Public
Procurement Act: In addition to the general
conditions specified in Articles 41 to 43 of
the Public Procurement Act and those
specified in the tender documentation
(Instruction to Bidders on How to Design
Their Bids), bidders must submit the
following documents, which shall be a
condition for participation:

– Certificates issued by the Ministry of
Finance and the responsible tax office that
the bidder is a person liable to pay VAT,

– At least one reference of a set-up of a
system with characteristics similar to those
required in this tender documentation,
carried out by the bidder or his
subcontractor, including basic information
on the system, its location and Internet
address,

– The bidder must be a direct partner of
the manufacturer of the equipment, and
must be an authorised service centre for
the offered hardware (except for devices
and related components for power supply
and wiring), which the bidder must prove
with a document,

– The bidder must offer authorised
training for the use of all system and
application software related to a technically
comprehensive unit (except for anti-virus
protection, tools for viewing log files, and
tools for safety backups, for the use of which
training is permitted at the Client’s location),

– Payment will be effected after delivery
is completed and works finished; the
deadline for payment of bills must be
minimum 60 days,

– The time limit for completing the
procurement of the trading system with an
integrated exchange information system
may not exceed three months of the day
the contract has been signed, while for the
other three technically comprehensive units
it may not exceed two months of the day the
contract has been signed,

– The warranty period for all equipment
delivered must be minimum three years.

11. Date by which candidates should
provisionally submit their bids and the
envisaged date of deciding on the
acceptance of the bid: Submission of bids
on the basis of an invitation to candidates to
submit bids must be completed by no later
than 24th April 2001 by 9.30 a.m., where
the provisional date of deciding on the
acceptance of bids is 4th May 2001.

12. Criteria for the evaluation of bids:
In the first stage of the tender procedure we
will decide only on the basis of the exclusion

criteria specified in the tender
documentation, while in the second stage
the bids will be evaluated on the basis of
the following criteria:

– Total bid price – 50%,
– References of bidder – 15 %,
– Functionality – 20 %,
– Introduction and maintenance ability–

15 %.
13. Possible other information on the

procurement order: /
14. Date and number of the

publication of the preliminary tender, if
there is one: Uradni list Republike
Slovenije no. 116 of 15th December 2000,
Ob-40715 and in Ob-40717.

15. Date of dispatch of the request for
publication: 29th January 2001.

Elektro – Slovenija, d.o.o.

Št. 01/2001 Ob-43228
1. Naročnik: Javno podjetje Kraški vodo-

vod Sežana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Bazoviška c. 6,

6210 Sežana, tel. 05/70-73-700, faks
05/73-42-670.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo za prevoz tovorov dolžine 6 m z
ADR opremo za prevoz nevarnih snovi.

(b) Kraj dobave: Javno podjetje Kraški
vodovod Sežana d.o.o, Bazoviška c. 6,
6210 Sežana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ne, ponuditi je potrebno celotno ponudbo.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave je 25. 3. 2001, ponudnik lah-
ko ponudi krajši rok dobave.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Boris Korošec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 12. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno podjetje Kraški vodovod Se-
žana d.o.o, Bazoviška c. 6, 6210 Sežana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 2. 2001, odločitev o izbiri 26. 2. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Boris Korošec.
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14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Št. 3/2001 Ob-43229
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, 2000

Maribor, faks 02/331-89-81, tel.
02/331-93-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča,
Oblakova 5, 2000 Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za naslednje sku-
pine blaga ali sklope:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8. a) zmrznjena prehrana,
8. b) ribe,
8. c) olja,
8. d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.

Ponudnik lahko konkurira na en sklop
ali skupino, za več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Otona Žu-
pančiča, Oblakova 5, Maribor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. točki
26. člena zakona DDV ni obračunan) na ŽR
št. 51800-603-33717.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 5. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Otona Župančiča, Oblako-
va 5, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6. mesecih
ni imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,

3. da ponudnik nudi 30 dnevni plačil-
ni rok,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika-razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo ka-
kovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 3. 2001, 26. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Renata Lük, tel.
02/331-93-21, faks 02/331-89-81.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Vrtec Otona Župančiča, 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-43026
1. Naročnik: Zdravstveni dom Medvode.
2. Naslov naročnika: Ostrovrharjeva 6,

1215 Medvode.
3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 1 × ultrazvočni aparat, ZD Med-
vode.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 40%, kvaliteta 40%, po-
prodajne storitve 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,431.716
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,510.817 SIT, 14,431.716 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38017.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Zdravstveni dom Medvode

Št. 8163/210/2001 Ob-43059
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefax št. 01 474 2312.
3. Datum izbire: 12. 12. 2000.
4. Vrsta, količina in kraj dobave: MS

Office PRO 2000 VUP SLO OLP – 250
kom, Ljubljana.

Utemeljitev oddaje javnega naročila brez
predhodne objave javnega razpisa: prehod
na drugi programski produkt za podporo
pisarniškega poslovanja bi bil povezan z
ogromnimi dodatnimi stroški. Naročilo je bilo
oddano po predhodnih pogajanjih z
Microsoft Slovenija, ki je za izvedbo posla
pooblastil Gambit Trade, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila
(utemeljitev izbire): /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gambit Trade, d.o.o.,
Savska c. 3a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,644.539
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.točka, 1.
odstavka 20. člena, en dobavitelj.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-43118
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Maribor, Prvomaj-

ska 1.
3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: parni sterilizator (avtoklav), Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mikro + Polo, Lackova 78.

7. Pogodbena vrednost: 12,139.190
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 16,996.770 SIT, 9,531.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 87-88, Ob-35989.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: /
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 751-14/2000 Ob-43233
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 15 osebnih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v ponovljenem javnem raz-
pisu ni bilo predloženih vsaj dveh veljavnih
ponudb, zato na podlagi 34. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97,
78/99) javni razpis ni uspel.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 29. 1. 2001.
Zavod za gozdove Slovenije

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. 351-03-6/01 Ob-43023
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240

Ljutomer.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za
adaptacijo Osnovne šole Ivana Cankar-
ja Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunaprojekt, d.d., Par-
tizanska 3-5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,708.000 SIT, 3,451.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 1. 2001.
Občina Ljutomer

Št. 351-03-6/01 Ob-43025
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240

Ljutomer.
3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije PGD, PZI, PZR za
adaptacijo Osnovne šole Janka Ribiča
Cezanjevci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbiro, d.o.o., Klepo-
va 12, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 1,666.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,497.400 SIT, 1,666.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 1. 2001.
Občina Ljutomer

Št. 8123/230/2001 Ob-43101
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/47-42-442,
telefon št. 01/47-43-000.

3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitve: izvedba sta-

bilizacije plazenja tal na SM 25 na DV
220 kV Holmec-Podlog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (20 člen

točka 3 ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/2000)
zaradi nastanka havarijskih razmer - plazu
večjih razsežnosti, ki ga je bilo potrebno v
čim krajšem času sanirati. O tem dogodku
je bil obveščen tudi Regijski center za obve-
ščanje Slovenj Gradec. Izbrani ponudnik je
pri naročniku že uspešno izvedel podobna
dela v zadnjih dveh letih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Krajnc VNG visoke, nizke
gradnje in transport Igor Krajnc, s.p. Ul.
Savinjske čete 8, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 16,098.320 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,098.320 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je izvedel postopek javne-
ga naročila po 20. členu, 3. točki ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 1. 2001

Elektro-Slovenija d.o.o.

Javni razpisi

Št. 35209-002/2000 Ob-43171
Občina Benedikt objavlja na podlagi

11. člena Odloka o gospodarskih javnih slu-
žbah v Občini Benedikt (Ur. l. RS, št.
99/99), 9. člena Odloka o dimnikarski slu-
žbi na območju Občine Benedikt (Ur. l. RS,
št. 112/2000)

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe

pregledovanja, nadzorovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih

vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
1. Koncedent: Občina Benedikt, Be-

nedikt 16/a, 2234 Benedikt, tel.
02/703-14-23.

2. Predmet koncesije: izvajanje obvez-
ne gospodarske javne službe pregledova-
nja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska slu-
žba). Izvajanje dimnikarske službe se
zagotavlja na napravah iz 3. člena Odloka o
dimnikarski službi na območju Občine Be-
nedikt (Ur. l. RS, št. 112/2000).

3. Območje koncesije: celotno obmo-
čje Občine Benedikt - razpisana koncesija
se lahko podeli več koncesionarjem.

4. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deli za dobo treh let z možnostjo odvzema v
primeru kršitve koncesijske pogodbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je pravna ali fizična oseba, registri-
rana v Republiki Sloveniji za opravljanje de-

javnosti oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije;

– da predloži dokazila o finančni sposo-
bnosti;

– rok za začetek opravljanja dejavnosti;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavno-

sti, ki je predmet koncesije, potekalo v okvi-
ru predpisanih standardov in normativov;

– da ni v postopku stečaja ali likvidacije;
– da predloži program izvajanja dimni-

karske službe z vidika kadrov, organizacije
dela, opremljenosti, razvojnega in finančne-
ga vidika za čas trajanja koncesije;

– da je ustrezno opremljen za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– da ima zadostno število strokovnih ka-
drov za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu;

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem gospodarske javne službe
lahko povzroči tretji osebi, državi ali lokalni
skupnosti;

– da poda izjavo, da v primeru, da bo
izbran, sprejme vse obveznosti iz Odloka o
dimnikarski službi na območju Občine Be-
nedikt.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5. točke;
– predlog cene za opravljanje storitev;
– opcija ponudbe;
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke;
– cena;
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav;
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– celovitost ponudbe;
– druge posebne ugodnosti koncesio-

narja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov koncendenta z oznako “Ne odpiraj -
ponudba dimnikarska služba“.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne
ponudbe, ki bodo prispele na naslov ko-
cendenta, najkasneje do 6. 3. 2001 do
12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 7. 3.
2001 ob 9. uri v prostorih Občine Be-
nedikt.

11. Ponudniki bodo prejeli odločbo o iz-
biri koncesionarja v 15 dneh po izdanem
sklepu župana o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

12. Z izbranim koncesionarjem se po
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesio-
narja sklene koncesijska pogodba.

Občina Benedikt

Št. 740-002/01-005 Ob-43129
Na podlagi četrtega odstavka in petega

odstavka 39. člena Zakona o telekomuni-
kacijah (Ur. l. RS, št. 35/97), Ministrstvo za
promet in zveze – Uprava Republike Slove-
nije za telekomunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. Prost radiodifuzni kanal za televizi-

jsko difuzno radijsko postajo na naslednji
oddajni točki:

A. Ajdovščina (za pokrivanje območja Aj-
dovščine v Vipavski dolini in Vipave),

B. Avče (za pokrivanje območja Avč),
C. Bitnje (za pokrivanje območja Bitenj

pri Bohinjski Bistrici),
D. Češnjica (za pokrivanje območja Je-

reke pri Bohinjski Češnjici),
E. Dolenja Trebuša (za pokrivanje obmo-

čja Kogoja pri Dol. Trebuši),
F. Idrija 1 (za pokrivanje območja ob

reki Idrijci med Mokraško vasjo in Brusov-
šami),

G. Jesenovo (za pokrivanje območja Hri-
barja in Jelševice pri Jesenovem),

H. Lucija dva prosta kanala (za pokriva-
nje območja Lucije),

I. Osilnica 2 (za pokrivanje območja Osil-
nice ob Kolpi z okolico),

J. Rovt (za pokrivanje območja Plavške-
ga Rovta nad Jesenicami),

K. Vreme 1 dva prosta kanala (za pokri-
vanje območja Vremenskega polja),

L. Zagorje (za pokrivanje območja me-
sta Zagorje ob Savi),

M. Žaga (za pokrivanje območja Žage
ob reki Soči z okolico),

N. Železniki 3 (za pokrivanje območja
dela Železnikov ob potoku Češnjica).

1.2. Prosti radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A. Grahovo (za pokrivanje območja Gra-
hovega ob Bači z okolico),

B. Osilnica 2 (za pokrivanje območja
Osilnice ob Kolpi z okolico).

2. Razpisna dokumentacija: kandidat, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti

popolno vlogo v skladu s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko kandidati dvignejo v spre-
jemni pisarni Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije na naslovu, Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, tel. 473-49-00, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav: prijave morajo bi-
ti oddane najkasneje zadnji dan razpisnega
roka, osebno v sprejemni pisarni do 12. ure
ali priporočeno po pošti, na naslov: Mini-
strstvo za promet in zveze-Uprava Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova
19/A, 1000 Ljubljana, v nadalje tukajšnja
uprava, v ovojnici z oznako “Prijava na javni
razpis za dodelitev prostega radiodifuznega
kanala”.

5. Vse popolne vloge prispele v roku,
določenem v tem razpisu, bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezen predlog. Na podlagi predloga
Sveta za radiodifuzijo bo tukajšnja uprava v
30 dneh po prejemu predloga izdala ustrez-
no radijsko dovoljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za informacijsko družbo
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Št. 554-6/1 Ob-43130
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00) objavlja Mestna obči-
na Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,

javni razpis
za sofinanciranje projektov/programov

v MOL za leto 2001
z naslednjih področij:

A) Mladinska dejavnost
B) Preprečevanje zasvojenosti
C) Socialno varstvo
D) Zdravstveno varstvo
I. Predmet razpisa so projekti/programi

v MOL za leto 2001 s področja mladinske
dejavnosti, preprečevanja zasvojenosti, so-
cialnega varstva in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so tako:
Pod A:
Projekti in programi, ki vzpodbujajo in

razvijajo:
– neformalne oblike izobraževanja in

usposabljanja mladih,
– posredno ali neposredno zmanjšujejo

nasilje med mladimi,
– promocijo prostovoljnega dela za mla-

de in med mladimi z namenom soustvarja-
nja civilne družbe,

– osveščanje in sprejemanje drugačno-
sti med ljudmi (medkulturna vzgoja, člove-
kove pravice, solidarnost in strpnost, vzgoja
za mir, medgeneracijski odnosi),

– strokovno in enostavno dostopno po-
moč in zagovorništvo mladim,

– preventivne, psihosocialne programe,
ki temeljijo na aktivni participaciji mladih
(mladi za mlade),

– avtonomne interesne dejavnosti,
– programe, ki bodo dosegli mladino, ki

je ne zajame noben od obstoječih progra-
mov ali projektov.

Predmet javnega razpisa niso projek-
ti/programi, ki imajo naravo kulturnih pred-
stav ali festivalov, športnih in drugih tekmo-
vanj, mladinskih aktivnosti komercialnega
značaja, dopolnilnega poklicnega ali univer-
zitetnega izobraževanja, organiziranja dejav-
nosti študentskih organizacij, statutarnih de-
javnosti organizacij.

Pod B:
Program Vzgojni cilji
– projekti za vzpodbujanje zdravega

odnosa do sebe in do okolja v vrtcih ter
šolah, ki so usmerjeni v preprečevanje za-
svojenosti in se izvajajo za cele skupine ali
razrede,

– projekti, namenjeni otrokom in mlado-
stnikom s posebnimi potrebami,

– projekti za mlade, naravnani k prepre-
čevanju zasvojenosti in ki se izvajajo izven
šolskih okvirov.

Pod C:
1. Socialno-varstveni programi nevla-

dnih organizacij (v skladu s prednostnimi
opredelitvami iz Strategije razvoja social-
nega varstva MOL do leta 2005 in v skladu
z usmeritvami ob Mednarodnem letu pro-
stovoljstva):

– humanitarni programi, programi samo-
pomoči in ostali programi, ki so usmerjeni v
zmanjševanje socialne izključenosti posa-
meznih družbenih skupin,

– pomoči ženskam, otrokom in drugim,
ki doživljajo nasilje in zlorabe in/ali potrebu-
jejo zatočišče ter programi za nenasilno ve-
denje,

– programi omogočanja vključevanja v
skupnost oseba z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in pomoči njihovim svoj-
cem ter drugi programi s področja varova-
nja duševnega zdravja,

– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbu-
jajo širjenje prostovoljnega dela starih sa-
mih ter prostovoljnega dela za stare,

– preventivni programi in programi po-
moči za osebe s težavami na področju alko-
holizma in motenj hranjenja,

– drugi socialno-varstveni programi (po-
moči in zagovorništva za različne starostne
skupine ter posameznike kot osebe s pose-
bnimi potrebami, namenjeni odpravljanju so-
cialnih stisk; programi promocije posamez-
nih socialno-varstvenih programov), ki niso
del drugih razpisanih programov, so pa po-
membni za Ljubljančane;

2. programi izobraževanja za ljubljanske
NVO - priprava in izvedba delavnic za njiho-
ve strokovne delavce, svetovalce, prosto-
voljce, organizatorje in mentorje prostovo-
ljnega dela:

– možnosti in viri financiranja v NVO,
– delo s prostovoljci,
– obravnava oziroma pomoč spolno zlo-

rabljenim otrokom;
3. evalvacija socialno-varstvenih progra-

mov NVO, ki jih MOL že sofinancira daljše
časovno obdobje:

– s področja varovanja duševnega zdra-
vja oziroma s področja pomoči osebam z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,

– s področja dela z mladimi in za mlade;
4. sofinanciranje najemnin tistim ljubljan-

skim NVO, ki za izvajanje svojih socialno-var-
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stvenih programov v MOL plačujejo profitno
najemnino na prostem trgu;

5. sekundarni preventivni programi soci-
alnih javnih zavodov v Ljubljani za mlade v
skupnosti: skupnostni programi, ki s pomo-
čjo sodobnih metod socialnega dela prispe-
vajo k blaginji in razvoju posameznika in po-
sameznice ter skupin mladih v skupnosti ter
k njihovemu prilagajanju socialnemu okolju.

Pod D
Preventivni programi zdravstvenega var-

stva, namenjeni tako ženskam kot moškim:
– svetovanja o zdravi prehrani in telesni

aktivnosti za posamezne starostne kategori-
je oziroma skupine bolnikov,

– učenja tehnik in postopkov v obliki de-
lavnic (za zdravo nosečnost in porod, za
samo-pregledovanje dojk oziroma mod, za
hujšanje, za astmo, ob inkontinenci ipd.),

– vzgoje staršev za preprečevanja po-
škodb pri najmlajših,

– vzgoje otrok in mladostnikov za zdrav
način življenja (tudi kot programe prepreče-
vanja zasvojenosti pri najmlajših),

– svetovanja mladostnikom za zdravo
spolnost in vzgoje za preprečevanje AIDS-a,

– obravnave in pomoči mladim z motnja-
mi hranjenja,

– obravnave in pomoči ženskam v sti-
skah srednjih let.

II. Orientacijska vrednost razpisa: orien-
tacijska vrednost razpisa za vsa štiri podro-
čja skupaj za leto 2001 je 102,470.000
SIT, in sicer:

Za področje A 17,000.000 SIT, od tega:
14,509.000 SIT za mladinski program,
2,491.000 SIT preventiva in svetovanje

za mlade.
Za področje B 9,940.000 SIT za pro-

gram Vzgojni cilji.
Za področje C 57,843.000 SIT, od tega:
26,000.000 SIT za prednostne social-

no-varstvene programe NVO,
4,000.000 SIT za programe izobraževa-

nja v NVO,
4,600.000 SIT za evalvacije social-

no-varstvenih programov NVO,
10,000.000 SIT za najemnine NVO,
13,243.000 SIT za sekundarne preven-

tivne programe za mlade JZ.
Za področje D 17,687.000 SIT za pre-

ventivne zdravstvene programe.
Projekti/programi bodo lahko sofinanci-

rani na dva načina:
– sofinanciranje za leto 2001,
– sofinanciranje v obdobju od vključno

leta 2001 do vključno 2003.
Pogodbe za obdobje od leta 2001 do

2003 bo naročnik sklenil s ponudniki za
dalj časa trajajoče projekte/programe za do-
ločeno ciljno skupino, ki se izvajajo redno
(dnevno, tedensko, mesečno). Izvajalci v ta-
kih projektih/programih morajo biti strokov-
ni delavci in/ali delavci z večletnimi izkuš-
njami v projektu/programu, prostovoljci pa
le dopolnjujejo njihovo delo.

Kolikor bi posamezen projekt/program
iz posebej utemeljenih razlogov trajal daljše
obdobje kot do leta 2003, se lahko naroč-
nik odloči za sklenitev pogodbe tudi za da-
ljši čas, ki pa ne sme biti daljši od skupnega
trajanja največ 4 let.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis: na ta razpis se lahko
prijavijo vsi, ki prijavljajo projekt/program,

ki je predmet razpisa za A, B, C ali D po-
dročje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, usta-

nove in neprofitni zasebni zavodi): za vsa
štiri področja, razen za C/5,

– mladinske organizacije v političnih
strankah: za področje A,

– javni zavodi: za področje A, B in C/5
in D,

– zasebni zdravstveni delavci: za podro-
čje D.

Poleg teh pogojev mora biti v njihovih
aktih jasno opredeljeno delovanje tudi na
področjih A, B, C oziroma D, kakor tudi, da
se njihova dejavnost izvaja tudi na območju
Mestne občine Ljubljana oziroma za potre-
be Ljubljančanov.

Za izvajalce projektov/programov, ki bo-
do kandidirali za sofinanciranje za obdobje
2001 do 2003, pričakujemo, da bodo iz-
polnjevali tudi naslednje pogoje:

– da imajo nosilci projekta/programa
ustrezne kvalifikacije in/ali dolgoletne izkuš-
nje in reference na področju, ki je predmet
razpisa,

– da imajo zagotovljene prostore za izva-
janje projekta/programa,

– da je projekt/program na voljo upora-
bnikom redno in praviloma brezplačno,

– da gre za projekt/program, ki je raz-
vojne narave oziroma predstavlja stalno obli-
ko dela z uporabniki/člani,

– da prijavitelj predloži zaključni račun
projekta/programa za leto 2000 (ne velja
za javne zavode, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Ljubljana), v kolikor ga že ni
oddal pri končnem poročilu pri sofinancira-
nju projektov/programov s strani Mestne
občine Ljubljana za leto 2000 oziroma, če
ne gre za nov projekt/program.

IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijaviteljii:

Za področja A, B, C in D: lahko kandidi-
rajo prijavitelji s tistimi projekti/programi, za
katere ne prejemajo v zadostni meri zago-
tovljenih drugih finančnih sredstev.

Za področje A (mladinska dejavnost): lah-
ko kandidirajo prijavitelji, ki izvajajo projek-
te/programe za mlade in z mladimi od 14.
do 27. leta starosti v Ljubljani in jim hkrati
zagotavljajo brezplačno udeležbo, pa tudi
mladinske organizacije v politični stranki, re-
gistrirane po Zakonu o političnih strankah
(Ur. l. RS, št. 62/94).

Za področje D (programi zdravstvenega
varstva): lahko kandidirajo prijavitelji le s pro-
grami, ki zagotavljajo uporabnikom brez-
plačno udeležbo v njih.

V. Merila za izbor projektov/programov:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

jekta/programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov

(udeležencev, članov) in prostovoljcev v pro-
jektu/programu,

– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija projekta/pro-

grama.
Merila za izbor projektov/programov so

podrobneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

Če bo Komisija za izbor projektov/pro-
gramov ugotovila, da prijavljen projekt/pro-
gram ne ustreza pogojem za sofinanciranje
v obdobju od leta 2001 do 2003, ga bo v

nadaljevanju obravnavala kot projekt/pro-
gram, ki kandidira za sofinanciranje v letu
2001.

VI. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2001 morajo

biti porabljena v letu 2001 tudi v primeru,
ko bo naročnik z izbranim prijaviteljem skle-
nil večletno pogodbo. Za leti 2002 in 2003
bo naročnik sklenil dodatek k pogodbi.

VII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko
najpozneje do dne 26. 2. 2001 (datum poš-
tnega žiga) na naslov Mestna občina Ljub-
ljana - Sprejemna pisarna, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, Ljubljana.

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Me-
stne občine Ljubljana).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne
bo upoštevala.

Vsak prijavljen projekt/program mora bi-
ti poslan v zaprti kuverti in označen z “Ne
odpiraj - prijava za razpis” in s pripisom “za
področje A, B, C oziroma D”(odvisno od
tega, za katero razpisano področje prijavi-
telj oddaja prijavo).

Prijavitelji lahko kandidirajo s posamez-
nim projektom/programom za sredstva sa-
mo na enem od razpisanih področij. V pri-
meru, da prijavitelj pošilja več projektov/pro-
gramov za isto ali za različna področja, mo-
ra biti vsaka prijava poslana v posebni kuverti
z ustreznimi oznakami.

VIII. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev

Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila dne 1. 3. 2001. Odpiranje prijav
ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija pri-
javitelje pozvala, da v 8 dneh prijavo dopol-
nijo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne
bodo dopolnili, bo prijava izločena kot ne-
popolna.

IX. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje v 45-ih dneh od datu-
ma odpiranja prijav.

X. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvig-
nejo razpisno dokumentacijo in dobijo po-
drobnejše informacije

Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-
resirani na naslovu Mestna občina Ljublja-
na, Sprejemna pisarna, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, vsak delavnik med 9.
in 12. uro osebno, ali na spletni strani Me-
stne občine Ljubljana: WWW.ljubljana.si/ob-
vest.htm.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 9. in 12. uro, in sicer:

– za programe s področja A na Uradu za
mladino, Gregorčičeva 7, tel. 425-33-58
ali 252-34-45,

– za programe s področja B na Uradu za
preprečevanje zasvojenosti, Gregorčičeva
7, tel. 252-34-15 ali 252-34-45,

– za programe s področja C na Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
5, tel. 432-42-70,

– za programe s področja D na Oddelku
za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
5, tel. 432-40-14.
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Naročnik bo organiziral informativno sre-
čanje, kjer bodo potencialni prijavitelji dobili
podrobnejša pojasnila v zvezi z razpisnimi
pogoji in izpolnjevanjem prijav za javni raz-
pis. Informativno srečanje bo v torek, dne
13. 2. 2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub-
ljana.

Mestna občina Ljubljana

Št. 351-03-6/01-169 Ob-43008

Javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov mladinskih društev v
Občini Ljutomer za leto 2001

1. Predmet razpisa so finančna sred-
stva iz proračuna Občine Ljutomer, name-
njena sofinanciranju letnih programov mla-
dinskih društev v Občini Ljutomer za leto
2001.

2. Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo ure-
jeno evidenco o članstvu, imajo zagotovlje-
ne prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo programov.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1,
soba 110.

4. Merila za dodelitev sredstev so opre-
deljena v pravilniku o vrednotenju progra-
mov mladinskih društev v Občini Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 26/00).

5. Razpisna vsota je 1,200.000 SIT.
6. Rok za predložitev vloge in vseh za-

htevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa do 12. ure, na naslovu: Občina Lju-
tomer, Vrazova 1, Ljutomer, Oddelek za
družbene dejavnosti, soba št. 110. Prijave
morajo biti podane v zaprti kuverti z oznako
“Javni razpis za letne programe mladinskih
društev za leto 2001.

7. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Št. 67-6/01-227 Ob-43053
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,

objavlja

javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov dejavnosti
v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer

za leto 2001
1. Predmet razpisa so finančna sredstva

iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v občini Ljutomer za leto
2001.

2. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
imajo sedež v občini Ljutomer, imajo ureje-
no evidenco o članstvu, imajo zagotovljene
prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje
določene ljubiteljske kulturne dejavnosti in
da so kot društvo registrirani najmanj eno
leto.

3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-
pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1,
soba 111.

4. Občina bo sofinancirala:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,

skupinah in posameznikih,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven

šolskega, vzgojno-izobraževalnega pro-
grama,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije ter dejav-
nost na področju varovanja kulturne dedi-
ščine,

– druge programe, ki dokažejo vsebin-
sko upravičenost.

5. Rok za predložitev vloge in vseh za-
htevanih dokumentov je 15. dan po objavi
razpisa na naslovu Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer, Oddelek za družbene dejav-
nosti, soba št. 111. Prijave morajo biti po-
dane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis
za letne programe dejavnosti v ljubiteljski
kulturi za leto 2001.“

6. O višini sredstev dobljenih na tem raz-
pisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.

Občina Ljutomer

Ob-43232
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Muta objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih

bo Občina Muta v letu 2001
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– zavodi; zasebniki in druge organizaci-

je, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v športu,

– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni za-
vodi.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež in delujejo na območju
občine Muta,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95), rok 4. 11. 1997,

– da imajo odločbo Upravne enote Rad-
lje ob Dravi o registraciji društva.

II. V letu 2001 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Športne vzgoje otrok in mladine
A) športna vzgoja predšolskih otrok:
– športne značke Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– naučimo se plavati;
B) Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– športna značka Krpan,
– naučimo se plavati (1, 2, 3 razred),
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem in medobčinskem tekmovanju,
– smučarske tečaje za 1., 2., in 3. raz-

red,
– druge 80 - urne programe za šolske

otroke.
C) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport (za klube in društva, ki so člani ŠZ
Muta).

– programi za športnike v individualnih
športnih panogah,

– programi za športnike v kolektivnih
(ekipnih) športnih panogah.

Predlogi programov pod točkami A, B in
C morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključijo v pro-
gram,

– število registriranih članov,
– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predvideni čas (od-do) izvajanja pro-

grama,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo oziroma pripravo programa, strokovni
kader za izvedbo, objekt),

– viri pridobivanja izven proračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individu-
alnih in kolektivnih športnih panogah, ki ima-
jo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno rekreativna dejavnost odra-
slih

Sofinancirali bomo redno rekreativno
vadbo pod strokovnim vodstvom in športne
prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje strokovnih kadrov
Prijava za usposabljanje, izobraževanje

in izpopolnjevanje strokovnih kadrov mora
vsebovati:

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno usposabljanje, izobraževanje in izpo-
polnjevanje,

– pogodbo med društvom oziroma klu-
bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

4. Športni objekti
– sofinanciranje najemnine športnih ob-

jektov,
– sofinanciranje investicij v športne ob-

jekte.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali

na podlagi meril in kriterijev za sofinancira-
nje športnih programov v Občini Muta. Pri-
spele ponudbe bo pregledala strokovna ko-
misija, ki jo s sklepom določi župan. O izbiri
bodo izvajalci pisno obveščeni. Prednost
pri izbiri bodo imeli izvajalci neprofitnih or-
ganizacij in zavodov. K prijavi na razpis je
potrebno poleg zahtevane dokumentacije
predložiti tudi dokazila o strokovni izobrazbi
tistih, ki bodo izvajali oziroma organizirali
posamezni program, lahko je to tudi potrdi-
lo panožne zveze ali organizacije (trener,
učitelj, sodnik, vodnik...). Kandidati lahko
dobijo pojasnila v zvezi z razpisom v kabine-
tu športne vzgoje v stavbi OŠ Muta, Šolska
ul. 6, Muta, pri Damjanu Cvetko v dopol-
danskem času ali popoldan med 19. in 20.
uro v ponedeljek in četrtek.

IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi.

V. Svoje programe pošljite v dveh izvo-
dih na naslov: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta – s pripisom “Ne odpiraj – Javni
razpis – šport“.
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VI. Opozarjamo vse vlagatelje, da nepo-
polnih vlog ne bomo obravnavali.

VII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Muta

Št. 36/2001 Ob-43070
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije, Miklošičeva 4, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/24-16-306, faks
01/24-16-350.

2. Predmet naročila: 1 osebni avtomo-
bil, oblike limuzina, stalni štirikolesni po-
gon, avtomatski menjalnik.

3. Pogoji za sodelovanje: zahtevana
pravna oblika, ki jo mora privzeti skupina
ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno javno
naročilo: ponudbo lahko odda ponudnik le
samostojno.

Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik: ponudnik mora predložiti obvezna
dokazila o sposobnosti in zadostiti drugim
zahtevam iz razpisne dokumentacije
(40. člen ZJN)

4. Merila za ocenitev ponudb, teža in
način uporabe meril: ekonomsko najugo-
dnejša ponudba: cena: 40 točk, tehnične
prednosti 30 točk, rok dobave 20 točk;
garancijska doba 10 točk.

5. Čas in kraj dviga razpisne dokumen-
tacije: vsak delovni dan od 8. do 16. ure na
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
Ljubljana, Miklošičeva 4.

6. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudbe
je potrebno predložiti najkasneje do 26. fe-
bruarja 2001 do 10. ure na naslov: Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slovenije, Ljublja-
na, Miklošičeva 4.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba“ in
s številko objave tega javnega razpisa z na-
vedbo predmeta javnega razpisa. Na hrbtni
strani kuverte mora biti označena firma, se-
dež, tel. številka in številka faksa pošiljatelja.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. februar 2001 ob 10.30 uri na sedežu
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Ljubljana, Miklošičeva 4, sejna soba, I. nad-
stropje.

8. Dodatne informacije - kontaktna ose-
ba: Boris Grabrijan, tel. 24-16-310.

Razpis je bil poslan v objavo dne 25.
januarja 2001.

Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije

Javne dražbe

Št. 355/1-4/98-2001 Ob-43081
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja, 6/a,

na podlagi 10. člena Statuta občine Ajdov-
ščina (Uradno glasilo 7/99), 51. člena Za-
kona o lokalni samoupravi, določil Uredbe
o odprodaji oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) in sklepa
Sveta občine Ajdovščina z dne 21. 12.
2000, objavlja

javno dražbo
zbiranja pisnih ponudb za prodajo

diesel agregata tip Laser 250
1. Predmet prodaje je diesel agregat tip

Laser 250 z močjo 250 kW:
izklicna cena agregata 2,066.400 SIT,
DDV 19% 392.616 SIT,
skupaj 2,459.016 SIT.
2. Nepremičnina se prodaja v stanju

kakršnem  je  po  načelu  “videno – kupljeno“.
3. Ponudnik, ki bo izbran kot kupec ne-

premičnine mora plačati kupnino ob podpi-
su kupoprodajne pogodbe.

V primeru zamude roka plačila lahko la-
stnik brez obveznosti odstopi od podpisa
pogodbe.

4. Ogled agregata je možen 16. 2. 2001
med 9. in 10. uro na črpališču Skuk (cesta
Lokavec Predmeja).

5. Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici pošljejo na naslov Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis – Agregat! Ponudbe, po-
slane po pošti ali dostavljene v vložišče Obči-
ne Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če
bodo prispele do 20. 2. 2001, do 9. ure.

5. Ponudbe lahko oddajo fizične ali pravne
osebe. Ponudbi naj priložijo dokazilo o plača-
ni varščini, ki znaša 100.000 SIT. Varščina se
uspelemu ponudniku vračuna v ceno premič-
nine, neuspelemu ponudniku pa neobrestova-
na vrne v roku treh dni po pravnomočnosti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

V primeru, da uspeli ponudnik odstopi
od sklenitve pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Ajdovščina. Varščina se pla-
ča na ŽR Občine Ajdovščina št.
52010-630-7043.

6. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
2001 ob 10. uri v sejni sobi Občine Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po izteku roka za vložitev ponudb.

8. Kupoprodajna pogodba mora biti skle-
njena v osmih dneh po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.

9. Vse  stroške  in  davke,  ki  izhajajo  iz
sklenitve  posla,  nosi  in  je  dolžan  plačati
kupec  (DDV,  stroške  sestave  pogodbe,
overitve  podpisov  na  pogodbi  in  podobno).

10. Ostala določila, pomembna za ure-
ditev odnosov med prodajalcem in kupcem,
se opredelijo v pogodbi.

11. Kontaktna oseba: Peter Kete, tele-
fon 05/365-91-31.

Občina Ajdovščina

Ob-43234
Sklad za razvoj obrti in podjetništva Ce-

lje objavlja

javno dražbo
ki bo dne 16. 2. 2001 ob 8. uri na sede-

žu Sklada za razvoj obrti in podjetništva Ce-
lje, Trg celjskih knezov 8, Celje.

I. Predmet prodaje je:
1. Poslovni prostor, parc. št. 365/26

k.o. Trnovlje, poslovna stavba v izmeri
176 m2, dvorišče v izmeri 135 m2, dvorišče
v izmeri 160 m2 vpisane pri vl. št. 897, po
izklicni ceni 12,107,810 SIT,

2. Gostinski prostor, parc. št. 365/52
k.o. Trnovlje, gostinski prostor v izmeri
81 m2 s pripadajočim dvoriščem v izmeri

56 m2, vpisano pri vl. št. 897 po izklicni
ceni 7,502.025 SIT.

II. Pogoji dražbe
Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-

ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji, ter fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Predstavnik
pravne osebe se mora izkazati s pisnim po-
oblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz
registra, fizična oseba pa z osebnim doku-
mentom, pri čemer mora predložiti tudi po-
trdilo o državljanstvu.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Sklada za razvoj obrti in po-
djetništva Celje številka 50700-652-25498
pri APP Ekspozitura Celje s pripisom “var-
ščina za javno dražbo”. Pred začetkom jav-
ne dražbe se mora ponudnik izkazati s potr-
jenim prenosnim nalogom. Varščino bomo
uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino,
drugim pa brez obresti vrnili najkasneje v
30 dneh po končani dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v 30 dneh
po končani dražbi. Celotno kupnino mora
kupec plačati v roku 15 dni po podpisu po-
godbe. Če uspešni ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razvelja-
vi, plačano varščino pa bo zadržal sklad.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške sestave in overitve pogodb ter druge
stroške v zvezi z nakupom in prenosom la-
stništva mora plačati kupec.

Informacije posreduje Mestna občina Celje
- Sklad za razvoj obrti in podjetništva Celje, Trg
celjskih knezov 8, Celje, tel. 03/492-44-60.

Sklad za razvoj obrti
in podjetništva Celje

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-2/01-0515 Ob-43018
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi prvega odstavka 258.f člena zako-
na o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in 87/97):

a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Grosuplje.

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

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 13, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-43019
Na podlagi tretjega odstavka 258.c in

258.č člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS,
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št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l.
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 –
odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US,
87/97, 73/98, 31/00 in 33/00 – odločba
US), v zvezi s četrtim odstavkom 62. člena in
tretjim odstavkom 61. člena zakona o sodi-
ščih (Ur. l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
28/00) je Svet sodnikov za prekrške Repu-
blike Slovenije na 55. seji dne 16. 1. 2001
sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto:

predstojnika sodnika za prekrške s
sedežem v Tržiču.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško
funkcijo pošljejo na naslov: Svet sodnikov
za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica
3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave
tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-43029
Združenje Slovenska izseljenska matica

objavlja razpis za opravljanje del in nalog
glavnega tajnika SIM.
Kandidati morajo poleg v zakonu dolo-

čenih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– da ima višjo, visoko ali univerzitetno
strokovno izobrazbo družboslovne ali hu-
manistične smeri;

– da aktivno obvlada en svetovni jezik;
– da ima najmanj pet let ustreznih delov-

nih izkušenj s področja dela s Slovenci po
svetu oziroma s področja kulture in izobraže-
vanja;

– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o
dosedanjem delu in zaposlitvah.

Kandidati za glavnega tajnika morajo pre-
dložiti pisni program svojega videnja za bo-
doče delovanje SIM.

Pisne prijave z ustreznimi dokazili o iz-
polnjevanju pogojev pričakujemo v 14 dneh
po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Združenje Slovenska izseljenska matica,
Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana – z oznako
“Za razpis – kadrovska komisija”.

Slovenska izseljenska matica

Ob-43035
Na podlagi določbe 17. člena družbene

pogodbe Toplarne Hrastnik, javnega podje-
tja za proizvodnjo, distribucijo in prodajo
toplotne energije, d.o.o., Hrastnik, objavlja
skupščina Toplarne Hrastnik, Ulica prvobor-
cev 5a, Hrastnik, razpis za imenovanje

direktorja družbe.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima najmanj srednješolsko izobrazbo,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izku-

šenj pri vodenju podjetja ali dela podjetja,
– da obvlada en tuj jezik.
Izbrani kandidat bo imenovan za man-

datno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8
dni od objave razpisa na naslov: Toplarna
Hrastnik, d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430

Hrastnik, z oznako “Za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri razpisa obvešče-

ni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Toplarna Hrastnik, d.o.o., Hrastnik

Št. 8143/208/2001 Ob-43055
Elektro-Slovenija, d.o.o., Izobraževalni

center elektrogospodarstva Slovenije, Višja
strokovna šola, objavlja razpis za pridobitev
naziva

predavatelj Višje strokovne šole

za programa:
a) elektroenergetika,
b) elektronika;
za naslednje predmete:
a) Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku; Poslovno sporazumevanje in vodenje;
Ekonomika in menedžment podjetja; Var-
stvo pri delu, požarna varnost in varstvo oko-
lja; Tehniški predpisi in projektiranje; Raču-
nalništvo in informatika; Električne meritve;
Krmilja in regulacije; Uporabna mehanika,
hidrodinamika in termodinamika; Električni
elementi elektroenergetskih sistemov; Za-
ščita elektroenergetskih sistemov; Elementi
elektroenergetskih sistemov; Vodenje obra-
tovanja elektroenergetskih sistemov; Prak-
tično izobraževanje.

b) Strokovna terminologija v tujem jezi-
ku; Poslovno sporazumevanje in vodenje;
Ekonomika in menedžment podjetja; Var-
stvo pri delu; Tehniški predpisi in projektira-
nje; Računalništvo in informatika; Materiali v
elektrotehniki; Električne meritve; Krmilni in
regulacijski sistemi; Elektronska vezja in na-
prave; Računalniško vodeni procesi; Pre-
nosna elektronika; Industrijska elektrotehni-
ka; Praktično izobraževanje.

Kandidati morajo za pridobitev naziva
predavatelj višje šole izpolnjevati pogoje v
skladu z določili zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96), odredbo o izobrazbi preda-
vateljev višjih šol in drugih strokovnih delav-
cev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur.
l. RS, št. 33/96), pravilnikom o postopku
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 17/96) ter kriteriji za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju za pridobitev naziva predavatelj višje šo-
le (Ur. l. RS, št. 27/96).

Prijave z življenjepisom in dokazili pošlji-
te v roku 15 dni na naslov: Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Izobraževalni center elektrogo-
spodarstva Slovenije, Višja strokovna šola,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: tel.
01/474-26-31.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Izobraževalni center

elektrogospodarstva Slovenije,
Višja strokovna šola,

Ljubljana

Druge objave

Št. 260-24/2000-1 Ob-43060
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-

ca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb

za izvajanje storitev za obdobje enega
leta, z možnostjo podaljšanja, iz navedenih
področji:

– varstva pri delu, vključno z varstvom
pred ionizirajočimi sevanji in drugimi vplivi,
ki so pri delu zaradi škodljivosti zdravju ne-
varna (kemijske, fizikalne in biološke škod-
ljivosti v delovnem okolju),

– varstva okolja in ravnanja z nevarnimi
odpadki in snovmi,

– požarne varnosti,
– higiensko-sanitarnega področja,
– izobraževanja, usposabljanja in prever-

janja znanja s področja varstva pri delu, po-
žarne varnosti, higiensko-sanitarnega in dru-
gih potrebnih področij,

– pregledovanja in preizkušanja delovne
opreme,

– izdelave strokovnih podlag za izjavo o
varnosti ter

– drugih sorodnih del za potrebe za-
voda,

vse v skladu s predpisi, veljavnimi v Re-
publiki Sloveniji (zlasti Zakon o varnosti in
zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred poža-
rom, Zakon o varstvu okolja, predpisi s sa-
nitarno-higienskega področja ter na njihovi
podlagi izdani podzakonski predpisi) ter
splošnimi akti zavoda.

Izbrani izvajalec bo storitve opravljal v
zavodu na lokaciji Šempeter pri Gorici in
Stara gora.

Ocenjena vrednost storitev je 2,500.000
SIT.

Zainteresirani izvajalci potrebno doku-
mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
16. 2. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako “Ponudba za varstvo pri delu“.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 23. 2. 2001.

Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca“ ni zavezana skleniti pogodbe za oprav-
ljanje navedenih storitev z najugodnejšim ali
s katerimkoli ponudnikom.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Barbara Ko-
bal, univ. dipl. pravnica, vodja javnih naro-
čil, tel. 05/303-18-11, int. 280.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Register političnih
strank

Št. 0302-18/05-028/17-99 Ob-43034
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 38, kjer je vpisana stranka
Istrski demokratski zbor – Dieta democ-
ratica Istriana, s kratico imena IDZ – DDI
ter sedežem v Kopru, Kettejeva 1, vpiše
zastopnik stranke Gino Ratoša.
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Znak IDZ – DDI:
– Centralni del, okroglo polje v sinje mo-

dri barvi
– Silhueta treh koz je v beli barvi
– Obod kroga modrega polja je v rumeni

barvi (staro zlato)
– Izpis imena je v črni barvi

Št. 0302-18/05-028/32-98 Ob-43036
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 20, kjer je vpisana stranka
Socialna liberalna stranka, s skrajšanim
imenom Slovenski liberalci in s kratico
imena LS ter sedežem v Ljubljani, Prešer-
nova ulica 3, vpiše zastopnik stranke Vito-
mir Gros, predsednik stranke.

Znak oziroma grb Socialne liberalne
stranke: poševno prepolovljen ščit, s črnim
karantanskim panterjem na rdeči podlagi in
s tremi kranjskimi čebelicami na satovju na
modri podlagi

Št. 0302-18/05-028/12-98 Ob-43139
1. V register političnih strank se pod zap.

št. 6, kjer je vpisana stranka Demokratič-
na stranka upokojencev Slovenije, s kra-
tico imena DeSUS ter sedežem v Ljubljani,
Kersnikova 6, vpiše sprememba statuta in
programa stranke, sprejeta na 4. kongresu
stranke dne 23. 6. 1998.

2. Kot zastopnik politične stranke De-
mokratične stranke upokojencev Slovenije
se v register političnih strank vpiše Janko
Kušar, predsednik stranke.

Ob-43054
V register političnih strank se pod zapore-

dno številko 39, kjer je vpisana stranka SLS
+ SKD Slovenska ljudska stranka, s krati-
co imena SLS + SKD ter sedežem v Ljublja-
ni, Beethovnova 4, vpiše zastopnik stranke
Franc Zagožen, predsednik stranke.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 0404-013-1 Ob-43030
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, SKEI – sindikat delavcev ko-
vinske in elektroindustrije Slovenije, Sin-
dikata SKE Pletilnica, d.o.o., Sodražica,
se dne 23. 1. 2001 vpiše v evidenco statu-
tov sindikatov Upravne enote Ribnica pod
zap. št. 24. Pravilnik hrani upravni organ za
občo upravo, druge upravne naloge in sku-
pne zadeve Upravne enote Ribnica.

Št. 0404-013-14-94 Ob-43031
Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slo-

venije, SKEI – sindikat delavcev kovinske
in elektroindustrije Slovenije, Sindikata
Donit “Pletilnica”, d.o.o., Sodražica, ki so
bila z odločbo št. 05-PL-013-14-94 z dne
28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri Občini
Ribnica pod zap. št. 15, se vzame iz hrambe
in izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Št. 02801-1/00 Ob-43032
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 20. 9. 2000 sprejme v hram-
bo pravila sindikata, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 208, z nazivom
“Pravila sindikata zavoda Zgodovinski
arhiv Celje”, ki jih je zahtevala pooblašče-
na oseba sindikata z imenom: Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije, sindikat zavoda Zgodovinski arhiv
Celje, s sedežem Trg celjskih knezov 10,
3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229435.

Št. 141-01/01-112 Ob-43033
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila sindikata podjetja
MPM, d.o.o., Linhartova 22, Maribor,
sprejeta na ustanovnem zboru sindikata
dne 2. 12. 2000.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 01, z dne 19. 1. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: ZSSS, Sindikat delavcev prome-
ta in zvez Slovenije, Sindikat podjetja Me-
stni promet Maribor, d.o.o., Maribor, s se-
dežem v Mariboru, Linhartova ulica 22,
skrajšano: ZSSS, SDPZ Slovenije, Sindikat
podjetja MPM, d.o.o., Maribor, je
1435175.

Št. 024-1/2001 Ob-43138
Upravna enota Ajdovščina sprejme v

hrambo pravila Organizacije sindikata FI-
DES Sindikat zdravnikov in zobozdrav-
nikov Slovenije, Enote Zdravstveni dom
Ajdovščina, s sedežem v Ajdovščini, To-
varniška 3, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov, dne 24. 1. 2001, pod zap. št. 47.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-53/00-7 Ob-43168
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je na podlagi priglasitve kon-
centracije dne 26. 1. 2001 izdal odločbo, v
kateri je v skladu s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je kon-
centracija podjetij Gorenje gospodinjski
aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje in
Gorenje notranja oprema, d.d., Partizan-
ska 12, Velenje, skladna s pravili konku-
rence in ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
več kot 50% deleža delnic podjetja Gorenje
notranja oprema, d.d., s strani podjetja Go-
renje gospodinjski aparati, d.d.

Urad je presojal učinke nameravane kon-
centracije na trgu kuhinjskega pohištva. Ob
upoštevanju stanja konkurence na trgu, kjer
poleg močnega drugega konkurenta nastopa
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še vrsta manjših proizvajalcev kuhinjskega po-
hištva, značilnega načina prodaje preko ve-
čjih distributerjev in s tem v povezavi tudi nji-
hove koncentracije, verjetno izkazanega ob-
stoja potencialne konkurence in velikih kon-
kurenčnih pritiskov s strani proizvajalcev iz
tretjih držav, je Urad ugotovil, da v primeru
nameravane koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-43011
Ime javnega glasila: Jana, Lady, Jana

Anja, Stop, Moj Mikro, Smrklja, Cukr,
Lady Cartland, Kih, Modna Jana, Jana
Ambient, Lord.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana in Delo Revije, d.d.,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Izdajatelj: Delo Revije, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.

Člani uprave izdajatelja: Andrej Lesjak.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Tine

Guzej, Ludvik Škoberne, Jelka Sežun.

Ob-43017
Ime javnega glasila: Radio Robin.
Izdajatelj: Radio Robin; radijska dejav-

nost, d.o.o., – skrajšano Radio Robin,
d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 12, 5000
Nova Gorica, p.p. 22.

Vir financiranja: z oglaševanjem.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalnih pravic:
– Šuligoj David, Vrtojbenska 17, 5290

Šempeter,
– Špacapan Črtomir, Ulica 25. maja 3,

5000 Nova Gorica,
– Lozej Davorin, Klementa Juga 10,

5250 Solkan.
Direktor Radia Robin, d.o.o. je Vuksa-

novič Marko.

Objave delniških
družb

Javne prodaje delnic

Ob-43273
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Franc Škufca, 1000 Ljub-

ljana, Pod bresti 27.

Predmet prodaje: 10 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 840.000 SIT po delnici.
Drugi pogoji: delnice se prodajajo v

enem paketu ali posamezno.
2. Prodajalec: Šepetavc Boris 8000 No-

vo mesto, Šegova 4.
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 700.000 SIT.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav,
d.d. namenjena obstoječim delničarjem Za-
varovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-43177
Družba EZŽ komunikacijski izdelki,

d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 77,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani, pri vl. št. 1/02252/00, je na
svoji skupščini dne 12. 12. 2000 sprejela

sklep o nominalnem zmanjšanju
osnovnega kapitala

Na podlagi tega sklepa se osnovni kapi-
tal, ki je doslej znašal 15,718.836,71 SIT,
zmanjša za 13,218.836,71 SIT, tako da po
izvedenem zmanjšanju znaša 2,500.000 SIT.

Skladno z določilom 454. člena ZGD
pozivamo morebitne upnike družbe, naj se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali zmanjšanjem
osnovnega kapitala soglašajo.

EZŽ, d.o.o.,
direktor družbe

Anton Zvonimir Žagar

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 32/01 Ob-43113
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3. in 7.4 točke
Statuta delniške družbe Murka trgovina in
storitve d.d. Lesce, sklicuje uprava

3. sejo skupščine
družbe Murka Lesce, d.d.,

ki bo v sredo, 7. marca 2001 ob 12.30
na upravi družbe v Lescah, Alpska 45, sej-
na dvorana, 2. nadstropje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine, in sicer predsednik skupšči-
ne Matej Kuhar, notar Stane Krainer in
preštevalci glasov Valentina Hribar, Marta
Golmajer in Stanislava Mulej po predlogu
uprave.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila za obdobje od 1. 1. do 30. 11.
2000 za potrebe postopka prisilne po-
ravnave.

Predlog sklepa: na osnovi revidiranih
računovodskih izkazov se sprejme po-
slovno poročilo za obdobje 1. 1. do
30. 11. 2000.

3. Sprejem sklepa o spremembi (pove-
čanju) osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital se pove-
ča za 144,464.000 SIT in tako znaša
557,776.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 72.232 navadnih
imenskih delnic v nominalni višini 2.000 SIT
za delnico.

Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki oziroma s cesijo terjatev na-
slednjih upnikov, ki prevzamejo na novo iz-
dane delnice:

Upnik Število delnic

3 F D.O.O., GOLNIK 847
ADRIACOMMERCE IMEX d.o.o.,

Koper 190
AGAUE D.O.O., Ljubljana 162
ALPLES D.D., Železniki 1355
ARVAJ ANTON S.P., Britof,

Kranj 648
ASP D.O.O., Jesenice 43
ATOMSKE TOPLICE D.D.,

Podčetrtek 185
BIROINŽENIRING d.o.o.,

Ljubljana 142
BIS! d.o.o., Maribor 454
BLAŽIČ FRANC S.P. Ljubljana 23
CEGRAM D.O.O.; Naklo 22
CHEMO D.D., Ljubljana 147
COMPLAST D.O.O.; Borovnica 64
CORONA D.D.; Reteče,

Škofja Loka 1174
CORONA D.O.O. Ljubljana 86
CREDITANSTALT - SKB,

Ljubljana 123
DELO-PRODAJA D.D., Ljubljana 384
EFCOM D.O.O.;

Brezovica pri Ljubljani 457
EMONA BLAGOVNI

CENTER D.D., Ljubljana 29284
EPIC D.O.O.; Postojna 61
ETIKETA D.D., Žiri 77
GKZ SREDNJA VAS,

Srednja vas v Bohinju 497
GOMZI MARIJAN S.P.

Podbrezje, Naklo 138
GUMA D.D.; Grosuplje 431
HERMATRADE D.O.O., 1190
HOJA, Ljubljana 397
IMONT D.O.O.;

Šentjanž pri Dravogradu 141
INTERTRADE ITS D.D.,

Ljubljana 638
ISKRA BATERIJE ZMAJ D.D.,

Šentvid pri Stični 92
JATA D.D., Ljubljana 873
JATA-REJA D.D., Ljubljana 125
JEM D.D., Jesenice 1446
KODILA TRADE D.O.O.,

Murska Sobota 284
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KOIN D.O.O., Ljubljana 256
KOMUNALA, Radovljica 62
KONFEKCIJA KOMET D.D.,

Metlika 126
KOTAR MIHA S.P. RIKOMA;

Ljubljana 44
KOVAČIČ STANISLAV S.P.

DAVA; Celje 136
KRAFT D.O.O., Ljubljana 122
KROJ D.D. Škofja Loka 77
KRPAN Program d.o.o.,

Radovljica 820
KRUHEK D.O.O., Žalec 452
KUNSTELJ ŠTEFAN S.P.,

Zgornje Gorje 78
LABA D.O.O., Dol pri Ljubljani 70
LABOD D.D., Novo mesto 1401
LOGAR PAVLE s.p.,

Poljane nad Škofja Loko 218
MADIZAJN D.O.O., Medvode 129
MAJDATEX d.o.o.

Ljubljana-Dobrunje 390
MANAGEMENT CONSULTING,

Slovenske Konjice 313
MANDARINA d.o.o., Šmarje Sap 106
MARTON TRGOVINA D.O.O.;

Ljubljana 36
MEJA ŠENTJUR D.D. Šentjur 163
MERMOLJA IDA S.P.,

Šempeter pri Gorici 27
METALKA TRGOVINA D.D.,

Ljubljana 1948
MLEKARNA CELEIA D.O.O.;

Petrovče 330
MLINARIČ D.O.O., Lesce 344
MMG d.o.o., Bovec 459
MUNDUS D.O.O.HOMEC,

Radomlje 181
NOČ FRANCI S.P., Jesenice 167
OBLAK MILAN S.P.

PEKARNA MAGUŠAR, Lesce, 125
OBLIKOVINA BIRO

LINE D.O.O. Domžale, 109
ODEJA D.D., Škofja Loka 186
OLJARICA D.D., Kranj 62
OPARA D.O.O., Trebnje 353
P&P d.o.o., Renče 309
PALOMA - SLADKOGORSKA,

Sladki Vrh 359
PEKARNA PLANIKA D.O.O.,

Bled 52
PIVKA D.D., Košana 200
POGAČNIK MARKO S.P.

Radovljica 961
RANT GORAZD S.P., Železniki 26
RING D.O.O., 4000 Kranj 85
SILVARTRADE D.O.O.,

4000 Kranj 219
SIMCO TRGOVINA D.O.O.,

Kojsko 872
SIMPEX D.O.O. KRANJ,

Mengeš 78
SM SAVINJSKA D.D., Žalec 122
SOM GOSTINČAR & Co, d.n.o.,

Ljubljana, 291
SPIKA INTERNATIONAL d.o.o.,

Ljubljana 1682
STOL AMBIENTI D.O.O.,

Kamnik 204
STOL PISARNIŠKI

STOLI D.O.O., Kamnik 1105
STUDIO ŠIK D.O.O. Mengeš 101
SVAN D.O.O. IZOLA, Izola 108
ŠERC SANDI S.P.,

BIROŠERERC, Tržič 30

ŠINKAR MARJAN S.P.,
Rečica ob Savinji 26

TEHNOSERVIS D.O.O.,
Škofa Loka 141

TEKSTIL d.d., Ljubljana 5912
TEPO D.O.O., Trzin 1050
TKANINA D.D., Celje 656
TOMITRADE D.O.O.,

Slovenske Konjice 224
TOSAMA D.D., Domžale 145
TOVARNA POHIŠTVA D.D.,

Trbovlje 558
VARNOST D.D., Kranj 302
VINSTOR D.O.O., Velenje 55
ZLATI ZVOKI D.O.O.,

Zagorje ob Savi 105
ZOP D.O.O., Ljubljana 236
ŽANA D.D., Žalec 110
ŽITO GORENJKA D.D., Lesce 3614
ŽVAN JANEZ S.P.

Zgornje Gorje 109
CENTROMERKUR D.D.,

Ljubljana 677
GITAS D.O.O., Žabnica 38

Zaradi zaokroževanja odstopljenih ter-
jatev pri vplačilu delnic iz tega sklepa se
ustrezno poveča vplačani presežek kapitala.

Prednostna pravica dosedanjih delničar-
jev do vpisa novih delnic se izključi.

Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi povečanja osnovnega kapitala, se
izteče zadnji delovni dan pred narokom za
prisilno poravnavo.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet z odložnim pogojem, da je predla-
gana prisilna poravnava, ki teče pred Okrož-
nim sodiščem v Kranju pod opr. št. St
65/2000, pravnomočno potrjena s strani
poravnalnega senata.

Če posamezni upnik ne vpiše novih del-
nic v predvidenem roku, se znesek poveča-
nja osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za
sprejem sprememb (čistopisa) statuta, ki za-
deva zgolj uskladitev njegovega besedila z
veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.

4. Razrešitev starih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
odstopnima izjavama dveh članov nadzor-
nega sveta, in sicer Edvarda Košjeka in Ig-
naca Pavlina in ju razreši.

Za mandatno obdobje štirih let skupšči-
na imenuje nova člana nadzornega sveta na
osnovi podanih predlogov.

V primerih organiziranega zbiranja poo-
blastil mora biti pooblastilo sestavljeno skla-
dno z Zakonom o prevzemih.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi družbe. Delničarji in
njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo
na skupščini prijaviti pisno upravi družbe
najkasneje tri dni pred sejo.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi
udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj pol
ure pred zasedanjem skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
utemeljene in obrazložene nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, vsak dan od 12. do 14. ure od
dneva objave sklica, do seje skupščine.

Murka Lesce, d.d.
uprava družbe

Št. 00021 Ob-43175
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena

statuta Zavarovalnice Maribor, d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta z dne
30. 1. 2001 sklicuje uprava družbe

19. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, 5. 3. 2001 ob 9. uri
v Mariboru, Cankarjeva ulica 3, v sejni dvo-
rani 607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov z 18. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 15. 12.
2001.

3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o spremembah in dopolnitvah statuta Zava-
rovalnice Maribor d.d.

Predlog sklepa:
1. skupščina sprejme sklep o spremem-

bah in dopolnitvah statuta Zavarovalnice Ma-
ribor d.d. v predlagani vsebini.

2. Za uskladitev določb statuta družbe z
določili Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS,
št. 13/00) in določili tega sklepa in izdelavo
čistopisa statuta družbe pooblašča skupšči-
na nadzorni svet Zavarovalnice Maribor d.d.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta
Zavarovalnice Maribor d.d. sedanjega man-
data iz vrst delničarjev.

Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata se z 31. 3. 2001

razrešijo funkcije članstva iz vrst delničarjev
naslednji člani nadzornega sveta Zavaroval-
nice Maribor d.d.:

– Borut Jezeršek, univ. dipl. pravnik,
– Janja Postružnik, univ. dipl. ekon.,
– Otmar Sekavčnik,
– Mladen Stariha, univ. dipl. ekon.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Zavarovalnice Maribor d.d. iz vrst delničar-
jev.

Predlog sklepa: iz vrst delničarjev se v
Nadzorni svet Zavarovalnice Maribor d.d.
imenuje naslednji njihovi predstavniki oziro-
ma pooblaščenci:

– Borut Jezeršek, univ. dipl. pravnik (Po-
zavarovalnica SAVA d.d.),
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– Matjaž Kovačič, univ. dipl. ekon. (No-
va KBM d.d),

– Janja Postružnik, univ. dipl. ekon. (Pro-
banka d.d.),

– Otmar Sekavčnik (predstavnik manjšin-
skih delničarjev),

– Mladen Stariha, univ. dipl. ekon. (No-
va KBM d.d.),

za 4 - letno mandatno obdobje od 1. 4.
2001 dalje.

6. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d. oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poo-
blastilom v tajništvu družbe neposredno
pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je gla-
sovanje javno. Sklepi se sprejmejo s sta-
tutom družbe določeno večino. Če skup-
ščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11.30.

Zaradi obsežnosti sprememb in dopolni-
tev statuta družbe bodo vsi delničarji prejeli
predlog sklepa s priporočeno pošto do dne-
va objave sklica skupščine v Uradnem listu,
med tem ko je vsa ostala dokumentacija
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v
Mariboru, Cankarjeva ul. 3, pisarna 604/VI.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-43176
Na podlagi 1. in 2. odstavka 283. člena

Zakona o gospodarskih družbah in 4. od-
stavka 19. člena statuta delniške družbe Po-
zavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 56, uprava družbe sklicuje

9. sejo skupščine
delniške družbe Pozavarovalnica Sava,

d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek 5. 3. 2001, ob 13.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
56, (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju –
vhod Dunajska 58).

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika, imenovanje notarja, izvolitev prešte-
valca glasov, ugotovitev sklepčnosti in spre-
jem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, imenuje notarja, izvoli
preštevalca glasov, ugotovi sklepčnost in
sprejme dnevni red, v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.

2. Spremembe in dopolnitve statuta –
uskladitev poslovanja Pozavarovalnice Sa-
va, d.d., z Zakonom o zavarovalništvu.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta Pozavarovalnice Sava,
d.d., v predlaganem besedilu.

3. Sprejem Poslovnika o delu skupščine
Pozavarovalnice Sava, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se Poslovnik o
delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d.,
v predlaganem besedilu.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
2. 3. 2001 vpisani v delniško knjigo, ki jo
vodi KDD.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje tri dni pred sejo skupščine na
naslovu družbe. Družba bo upoštevala pi-
sne prijave, ki bodo prispele do petka 2. 3.
2001, oziroma bodo do tega dne poslane s
priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, in s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za
udeležbo na skupščini se pooblaščenci iz-
kažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno
tako posredujejo naslovu družbe do 2. 3.
2001, oziroma ga tega dne pošljejo s pri-
poročeno pošiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje

en glas. Ne glede na število delnic, ki jih
ima posamezni delničar, noben delničar ne
more imeti več kot 10% skupnega števila
glasov vseh delničarjev.

Predlogi delničarjev
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica v
Uradnem listu RS.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne uro pozneje, to je
ob 14. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Pozavarovalnica Sava, d.d.,
uprava

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

 St 328/93 S-43006
To sodišče je v stečajnem postopku nad

Riko holding, d.o.o., Ribnica – v stečaju
s sklepom z dne 22. 1. 2001 razrešilo ste-
čajnega upravitelja Hinka Jenulla ter z istim
sklepom imenovalo novo stečajno upravite-
ljico Marino Pilej iz Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

St 76/99 S-43007
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

76/99 z dne 22. 1. 2001 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom PAN, d.o.o.,
Šeškova 14, Ribnica – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

St 148/2000 S-43009
To sodišče je s sklepom St 148/2000 z

dne 22. 1. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom TWM, d.o.o., Ljublja-
na, Neubergerjeva 23 – v stečaju.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

St 156/2000 S-43010
To sodišče je s sklepom St 156/2000 z

dne 19. 1. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ERAL, Podjetje za tr-
govino in zunanjo trgovino, d.o.o. – v
stečaju, Domžale, Ljubljanska c. 51.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

St 66/90 S-43012
To sodišče je s sklepom St 66/90 z dne

22. 1. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zmaga, p.o., Ljubljana,
Mivka 25 – v stečaju.

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

Preostalo premoženje, to je denarna
sredstva na žiro račun dolžnika, terjatve do
SKB, d.d., Ljubljana, iz vezave sredstev iz
naslova stanovanjskih posojil v znesku
3,744.207,10 SIT in 359.844,10 SIT obo-
je po stanju na dan 31. 12. 1999 (pri če-
mer prva vezava poteče 2007 leta, druga
pa 2004) ter terjatev iz sodnega spisa II P
573/99 Okrožnega sodišča v Ljubljani se
prenese na SRD, d.d., Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

St 109/2000-15 S-43013
To sodišče je dne 18. 1. 2001 s

sklepom opr. št. St 109/2000 začelo ste-
čajni postopek nad M.P.P. Poslovne sto-
ritve, Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Maribor, Ptujska ce-
sta 184.

Odslej se dolžnikova firma glasi M.P.P.
Poslovne storitve, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o. – v stečaju, Ma-
ribor, Ptujska cesta 184, njegova matična
številka je 5944449, šifra dejavnosti pa
110620.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., zaposlen pri MHP,
d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 4.
2001 ob 9. uri v sobi št. 330 tega sodišča.
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Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 18. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2001

St 85/2000 S-43014
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Steinbacher Bojan s.p., Elektroin-
stalaterstvo, posredniške in zastopniške
storitve, Tomšičeva 7, Slovenska Bistri-
ca, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje,ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2001

St 62/2000 S-43015
Stečajni postopek nad družbo Bazon,

prevozništvo in ostale storitve, d.o.o.,
Postojna, Goriče 19/a, se začne in se
takoj zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika, ki ob-
sega premično premoženje (računalnik s
printerjem in pisarniško opremo) ter prav-
nomočno ugotovljeno terjatev do družbe
Plamen – storitve, d.o.o., Postojna (po izvr-
šilnem sklepu Okrajnega sodišča v Postoj-
ni, opr. št. Ig 59/00) se izroči Občini Po-
stojna, brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 1. 2001

St 41/2000-7 S-43016
To sodišče je na seji senata dne 18. 1.

2001 pod opr. št. St 41/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom MOJ
DOM, podjetje za trgovino in trgovsko
zastopništvo, d.o.o., Novo mesto, Velika
Bučna vas 1, matična številka 5338212,
šifra dejavnosti 52.488 se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
MOJ DOM podjetje za trgovino in trgovsko
zastopništvo, d.o.o., Novo mesto, Velika
Bučna vas 1, 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 46/2000-7 S-43020
To sodišče je na seji senata dne 18. 1.

2001 pod opr. št. St 46/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom VTS
video-trgovske storitve, Črnomelj,
d.o.o., Svibnik 22, matična številka
5721172, šifra dejavnosti 92.100 se zač-
ne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
VTS video-trgovske storitve, Črnomelj,
d.o.o., Svibnik 22 izbriše iz sodnega re-
gistra.

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 35/2000-8 S-43021
To sodišče je na seji senata dne 19. 1.

2001 pod opr. št. St 35/2000 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Avto-
prevozništvo Jože Hajšen s.p., Stritar-
jeva ulica 2, Novo mesto se začne in
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Av-
toprevozništvo Jože Hajšen s.p., Stritarjeva
ulica 2, Novo mesto izbriše iz vpisnika sa-
mostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 1. 2001

St 199/2000 S-43131
To sodišče je s sklepom St 199/2000

dne 24. 1. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Intermag d.o.o., Zg.
Pirniče 112 a, Medvode.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 25. 1. 2001

St 16/97 S-43132
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus terjatev in narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev stečajne mase, v
stečajni zadevi opravilna številka St 16/97,
nad stečajnim dolžnikom Slovenske žele-
zarne – Jeklolivarna Ravne podjetje za
proizvodnjo jeklolitine in litih izdelkov,
d.o.o. – v stečaju, ki bo dne 7. 3. 2001,
ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 1. 2001

St 7/99 S-43133
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Tovarna meril - Poslovni inženiring
Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju, Fran-
cetova 16, Slovenj Gradec, ki bo dne
7. 3. 2001, ob 10. uri, v sobi številka 38
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 1. 2001

St 18/2000 S-43134
To sodišče je s sklepom št. St 18/2000

z dne 22. 11. 2000 potrdilo prisilno po-
ravnavo med dolžnikom Transport Krško,
podjetje za cestni tovorni promet, d.d.,
Cesta krških žrtev 133, Krško, in njego-
vimi upniki sprejeto na naroku dne 22. 11.
2000.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

1. razred: terjatve, ki so krite z ločitveno
pravico, terjatve izločitvenih upnikov in ter-
jatve iz 2 odstavka 160. člena ZPPSL na
katere prisilna poravnava ne vpliva;

2. razred: terjatve upnikov, ki so pristali
na konverzijo svojih terjatev v delnice in so
navedeni v seznamu, ki je sestavni del
sklepa;

3. razred: terjatve upnikov, ki so nastale
po začetku postopka prisilne poravnave na
podlagi pravnih poslov potrebnih, da je dol-
žnik nadaljeval s poslovanjem v postopku
prisilne poravnave in so pristali na konverzi-
jo terjatev v delnice dolžnika pod pogojem,
da bo prisilna poravnava potrjena po sezna-
mu, ki je sestavni del sklepa;

4. razred. terjatve vseh ostalih upnikov, ki
niso uvrščene v 1., 2. in 3. razred in jih bo
dolžnik poplačal v višini 20% v roku enega
leta od dneva potrditve prisilne poravnave z
obrestmi v višini TOM +1% letno, ki tečejo
od dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve (18. 7. 2000) do plačila in so navedeni v
seznamu, ki je sestavni del sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 5. 12. 2000.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 11. 2000

St 176/2000 S-43135
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

176/2000 z dne 24. 1. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Flex Colom-
bo, d.o.o., Resljeva 23, Ljubljana – v ste-
čaju.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2001

St 84/93 S-43137
To sodišče je s sklepom St 84/93 dne

22. 1. 2001 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Poslovna skupnost varnost,
Koprska 94, Ljubljana – v likvidaciji.

Dosedanji likvidacijski upravitelj Velimir
Malešič nadaljuje delo kot stečajni upra-
vitelj.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2001

St 29/2000 S-43147
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/2000 z dne 25. 1. 2001 na podlagi 1.
odst. 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom ERC-ŽJ, d.o.o., Je-
senice, Cesta železarjev 8, Jesenice in
ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2001

St 84/2000-46 S-43167
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Marles pohištvo Mari-
bor, d.d., Limbuš, Limbuška cesta 2, za
dne 6. 3. 2001 ob 11. uri v sobi 330 tu-
kajšnjega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12.
ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure v pisarni
št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z-2000/00313 IZ-17131
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/00313 z dne 23. 11.
2000, v izvršilni zadevi upnice Banke Celje,
d.d., Celje, Vodnikova 2, proti dolžniku in
zastavitelju Dolinšek-S servis trgovina,
d.o.o., Šempeter 38/a, Šempeter, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice do dol-
žnika v višini 15,000.000 SIT s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine, trisobnega stanovanja
št. 44, ki obsega 81,79 m2 stanovanjskih
prostorov, k stanovanju pa spada tudi
shramba v kleti. Stanovanje je v večstano-
vanjski hiši – bloku na naslovu Cesta Koz-
janskega odreda 8, Štore, v 8. nadstropju,
zemljiškoknjižno je stavba blok, stoječ na
parc. št. 1422/1, vl. št. 484, k.o. Teharje,
katere lastnik je zastavni dolžnik na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 1997.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2000

Z 2000/01763 IZ-15
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01763, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši v Ljubljani, na naslovu Lepodvorska 20,
v skupni izmeri 76 m2, s sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, parc. št. 1165/1,
vl. št. 413, k.o. Spodnja Šiška, ki je last
prvega dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
466-158/99 z dne 12. 1. 2000, sklenjene
s prodajalko Mestno občino Ljubljana, Me-
stni trg 1, Ljubljana in kupcem – 1. dolžni-
kom, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 115.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

Z 2000/02198 IZ-16
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02198 z dne 22. 12.
2000 so bili:

– poslovni prostori št. 204 in 205, v sku-
pni izmeri 65,76 m2,

– soba št. 206, v izmeri 13,55 m2,
– soba št. 207, v izmeri 13,52 m2,
– soba št. 210, v izmeri 16,78 m2,
– soba št. 211, v izmeri 13,13 m2,

– soba št. 212, v izmeri 13,52 m2,
– soba št. 213, v izmeri 13,52 m2,
– soba št. 214, v izmeri 13,52 m2,
vse s pripadajočimi deli skupnih prosto-

rov v izmerah kot izhajajo iz pogodb, kar se
vse nahaja v drugem nadstropju upravne
stavbe v Ljubljani, na naslovu Šlandrova 10,
ki stoji na parc. št. 948/18, k.o. Črnuče,
funkcionalno zemljišče pa na parc. št.
974/1 in 74/556, k.o. Črnuče, ki je last
dolžnika Transing, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana, z dne 14. 12. 2000 zarubljeni v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c.
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 9,460.000 ATS v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije z obrestno mero, ki ob sklenitvi pogod-
be znaša 8% letno in je sestavljena iz šest-
mesečnega Euriborja in se prilagaja dvakrat
na leto s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2000

Z 2000/02155 IZ-23
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02155, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju z dve-
ma kabinetoma št. H3, v izmeri 88,33 m2, v
I. mansardi, kletni shrambi št. H3, v izmeri
5,44 m2 in parkiranem mestu št. 48, v kleti,
vse v stanovanjskem objektu H, na naslovu
Pot v Hrastovec 11a, na parc. št. 547/2 in
547/15, k.o. Črnuče, s sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih, napravah in na funkcionalnem
zemljišču objekta, ki je last dolžnikov, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 100-003-33 z dne 12. 8. 2000,
sklenjene s prodajalcem DIAL, d.o.o., Ker-
snikova 10, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,223.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02186 IZ-33
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02186, ki ga je dne 22. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
49, ki se nahaja v III. in IV. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Herbersteinova
ul. 14 (objekt C) v Ljubljani, v skupni izmeri
117 m2, h kateremu pripada tudi sorazme-
ren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču objekta, ki je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 11. 2000, sklenjene s prodajalcema
Bogdanom Marinko in Matejo Marinko, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
c. 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,130.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

Z 2000/01034 IZ-17263
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01034 z dne
19. 12. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upni-

ka Raiffeisenbank Schwanberg, reg.
Gen.m.b.H., Hauptplatz 17, 8541
Schwanberg, Avstrija, ki ga zastopa odvet-
nica Breda Senčar-Leljak iz Maribora, proti
dolžnikoma in zastaviteljema Igorju Novo-
selcu, Shakespearova ulica 8, Maribor in
Andreji Laporšek, Majeričeva ul. 6, Mari-
bor, ter zastaviteljici mld. Jasni Novoselec,
Stojnci 145, Markovci, ki jo zastopa Matilda
Novoselec, Stojnci 145, Markovci, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
126.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 19. 12.
2000, in sicer enosobno stanovanje št. 18,
v skupni izmeri 34,99 m2, v četrtem nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Shakespearova 8, katero stoji na parceli št.
1231, k.o. Pobrežje in katerega solastniki
vsak do ene tretjine so zastavitelji Andreja
Laporšek, Igor Novoselec in mld. Jasna No-
voselec, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 6. 5. 1998, vse v korist upnika
Raiffeisenbank Schwanberg, reg.
Gen.m.b.H., Hauptplatz 17, 8541
Schwanberg, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 2000

Z 84/2000 IZ-1256
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 84/2000-3, ki ga je dne 5. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v po-
slovnem objektu pri Gradu št. 187, v skupni
izmeri 65,23 m2, ki stoji na parc. št. 1744,
vpisani pri vl. št. 181, k.o. Grad, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 12. 2000, sklenjene s prodajalko
Pomurske banko, d.d., Murska Sobota, za-
stavna pravica v korist upnice Pomurske
banka, d.d., Murska Sobota, bančna skupi-
na NLB, Trg zmage 7, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 2001

II R 271/99 IZ-1274
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., Podružnica Ptuj, zoper dolžnika
Mercator SVS d.d., Rogozniška c. 8, Ptuj,
zaradi zavarovanja denarne terjatve skle-
nilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
št. SV 356/99 z dne 16. 7. 1999, sklenje-
nega pri notarki Mariji Škovrlj iz Ptuja, se v
korist upnice zaradi izterjave 700,000.000
SIT z obrestmi v višini T + 5% letni realni
obrestni meri, ki se lahko spreminja in zako-
nitimi zamudnimi obrestmi, v breme dolžni-
ka opravi rubež in popis nepremičnin, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo, last dolžni-
ka do celote, in sicer poslovni prostor v
objektu na naslovu Ormoška c. 30, Ptuj, ki
leži na parcelni št. 1580/1, pripisani k z.k.
vložku št. 924, k.o. Ptuj, v neto izmeri
1.861,10 m2 in sorazmerni del skupnih pro-
storov in naprav v izmeri 548 m2, kar skupaj
znaša 2.409,10 m2.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 2001
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

In 98/00579 SR-1295
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Karin Sbrizaj, v izvršilni zadevi upni-
ce Nevenke Kambič, Dunajska 103, Ljub-
ljana, ki jo zastopa odv. Barbara Pakiž iz
Ljubljane, zoper dolžnico Nado Lipovec Kle-
menčič, neznanega bivališča, ki jo zastopa
odv. Vlasta Žagar iz Ljubljane, zaradi izterja-
ve 56.000 SIT s pp, dne 19. 12. 2000
sklenilo:

Začasna zastopnica dolžnice Irena Čret-
nik se razreši.

Za začasno zastopnico dolžnice se po-
stavi 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 19. 12. 2000

Oklici dedičem

I D 359/93 OD-1253
V zapuščinski zadevi po pok. Centa Ani,

roj. 23. 2. 1905, umrli 28. 10. 1992, na-
zadnje stanujoči Centa št. 1, Rob, drž. Re-
publike Slovenije, bi prišla v poštev za de-
dovanje tudi njena nečaka Rene Purkart in
Venceslav Purkart, ki živita na neznanih na-
slovih v Franciji.

Sodišče poziva dediča neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica, prijavita sodišču kot dediča, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

D 182/2000 OD-1700
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Zrimšek Antonu, upoko-
jencu, roj. 31. 7. 1930, državljanu RS, po-
ročenem, nazadnje stanujočem v Portoro-
žu, Senčna pot 10/a in umrlem dne 4. 7.
2000. Pismene oporoke ni zapustil, bil pa
je lastnik 9 delnic Nike PID, d.d., in sola-
stnik deleža do 2/10 nepremičnin – parc.
št. 2485, 2486/1 in 2486/2, vpisanih pri
vl. št. 1444, k.o. Sečovje.

Po doslej zbranih podatkih bi prišla v
poštev med drugimi za dedovanje na podla-
gi zakona po pok. Zrimšek Antonu tudi za-
pustnikova hči Rot Slavica, ki pa sodišču
njen naslov ni znan. Zato sodišče s tem
oklicem poziva dedinjo, da se v roku enega
leta od objave tega oklica javi sodišču. Po
preteku oklicnega roka bo razpisana zapu-
ščinska obravnava in bo zadeva zaključena
v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 1. 2001

Oklici pogrešanih

N 9/2000 PO-1307
Okrajno sodišče v Krškem je v neprav-

dnem postopku predlagateljice Šahman Sa-
lihe, Zbirni center za begunce Celje, Ribar-
jeva 7 a, Celje, ki jo zastopa odv. Dornik
Dušan iz Krškega, zaradi razglasitve pogre-
šanega Šahman Ibrahima za mrtvega, na
podlagi 85. člena zakona o nepravdnem po-
stopku, objavlja naslednji okolic:

Šahman Ibrahim, roj. 9. 8. 1959, z zad-
njim bivaličem Krško, Sremiška 13, je po-
grešan od 23. 5. 1995.

Pogrešani Šahman Ibrahim se poziva, da
se v treh mesecih po objavi tega oklica ogla-
si sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporo-
čijo sodišču v treh mesecih po objavi oklica v
Uradnem listu RS in na oglasni deski.

Kolikor se v odrejenem trimesečnem ro-
ku za oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi
ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
potrešani še živ, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 1. 2001

N 4/2000 PO-1304
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na

predlog Marije Sajko, Kobilje 35/a, 9227

Kobilje, v teku postopek za razglasitev za
mrtvega Berden Karla, roj. 5. 7. 1905, na-
zadnje stanujočega Kobilje 181.

Pogrešanega zastopa skrbnica Hermina
Vogrin, roj. 1. 10. 1935, Kobilje 61.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču Lendavi, skr-
bnici ali predlagateljici v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 1. 2001

N 3/2000 PO-1305
Pri  Okrajnem  sodišču  v  Lendavi  je

na  predlog  Marije  Sajko,  Kobilje  35/a,
9227  Kobilje,  v  teku  postopek  za
razglasitev  za  mrtvega  Berden  Pavla,
roj. 3. 3. 1925, nazadnje stanujočega v
Kobilju 181.

Pogrešanega zastopa skrbnica Hermina
Vogrin, roj. 1. 10. 1935, Kobilje 61.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču Lendavi, skr-
bnici ali predlagateljici v roku treh mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 1. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

CELJE

Rg-409014
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01102 z dne 11. 8. 1999, pri
subjektu vpisa INGRAD GOSTINSTVO, go-
stinske storitve in storitve nastanitve,
d.d., sedež: Ribarjeva 3, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04056/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev zapisnika skup-
ščine z dne 10. 11. 1998, vpis spremembe
statuta ter pooblastila upravi za povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5609968
Skupščinski sklep: predložitev zapisnika

skupščine z dne 10. 11. 1998. Vpiše se
sklep skupščine z dne 10. 11. 1998, s ka-
terim ta pooblašča upravo, da poveča
osnovni kapital za največ 25,092.500 SIT z
izdajo delnic za vložke. Sprememba statuta
z dne 10. 11. 1998.

MARIBOR

Rg-1299
Okrožno sodišče v Mariboru z dne

26. 10. 2000, v registrski zadevi zaradi za-
četka redne likvidacije, spremembe firme,

zastopnikov in tipa zastopnika, pri subjektu
vpisa REFAN, podjetje za trgovino, proiz-
vodnjo in storitve, d.o.o., vpisan pod vložno
št. 1/10909/00, objavlja sklep:

Matična št.: 1453327
Firma: REFAN, podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: REFAN, d.o.o. – v li-

kvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

tisk Janez, Maribor, Ljubljanska 7/a, razre-
šen in ponovno imenovan 20. 10. 2000 kot
likvidacijski upravitelj ter Delić Hrvoje, raz-
rešen 20. 10. 2000.

Dne 26. 10. 2000 se vpiše v registrski
vložek 1/10909-00 zaznamba sklepa o pre-
nehanju družbe in začetku redne likvidacije
družbe REFAN, podjetje za trgovino, proiz-
vodnjo in storitve, d.o.o., Spodnji Duplek,
ki sta ga sprejela družbenika družbe Davor
Bagić in Hrvoje Delić, dne 20. 10. 2000.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 715/2000 Rg-9000
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba IB PROSTOR, projektiranje in

druge tehnične storitve, d.o.o., Pristani-
ška 12, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/5498/00, prene-



Stran 512 / Št. 8 / 2. 2. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 9. 2. 2000.

Ustanovitelj Investbiro Koper, podjetje za
inženiring, projektiranje, urbanizem in geo-
dezijo, d.d., Trg Brolo 12, 6000 Koper,
izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

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 28. 6. 2000

Srg 1179/2000 Rg-10239
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VEAL, inženiring in trgovina,

d.o.o., Koper, VEAL ingeniring e com-
mercio, s.r.l. Capodistria, Vojkovo nabre-
žje 30/a, 6000 Koper, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/2103/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 10. 4. 2000.

Družbenik Adria Service, s.r.l. – v likvida-
ciji iz Italije, Viale Europa 47, Castellammare
di Stabia, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zaposle-
nih delavcev in da prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

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 28. 8. 2000

LJUBLJANA

Srg 15212/2000 Rg-1292
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog NO. 2–AVTO ŠOLA KOZLEVČAR
& CO., trgovina in storitve, d.n.o., v Rojco 28,
Notranje Gorice, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe NO. 2–AVTO ŠOLA KOZLEV-
ČAR & CO., trgovina in storitve, d.n.o., v Roj-
co 28, Notranje Gorice, objavlja sklep:

NO. 2–AVTO ŠOLA KOZLEVČAR & CO.,
trgovina in storitve, d.n.o., v Rojco 28, No-
tranje Gorice, reg. št. vl. 1/20389/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 2000.

Družba ima poplačane obveznosti in ure-
jena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Kozlevčar Viktor in Koz-
levčar Angela, oba v Rojco 28, Notranje
Gorice, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja v razmerju po-
slovnih deležev, ki jih imata.

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 11. 1. 2001

MARIBOR

Srg 4291/2000 Rg-1
Družba EUROMARKT, trgovsko podje-

tje, d.o.o., Industrijska 5, Maribor, reg.
št. vl. 1/7890-00, katere družbenik je Ka-
stner & Ohler Warenhaus AG, Sackgasse
7-123, 8012 Graz, Avstrija, po sklepu
družbenika družbe z dne 3. 10. 2000 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kastner &
Ohler Warenhaus AG.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2001

Srg 4292/2000 Rg-2
Družba ATROS, trgovsko podjetje,

d.o.o., Industrijska 5, Maribor, reg. št. vl.
1/7891-00, katere družbenik je Kastner &
Ohler Warenhaus AG, Sackgasse 7-123,
8012 Graz, Avstrija, po sklepu družbenika
družbe z dne 3. 10. 2000 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kastner &
Ohler Warenhaus AG.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2001

Srg 4797/2000 Rg-3
Družba MARVENT MARIN MIROSLAV

IN DRUŽBENIK, trgovina in storitve,
d.n.o., Maribor, Svetozarevska 15, reg.
št. vl. 1/9493-00, katere družbenika sta
Marin Miroslav in Marin Olga, oba Gunduli-
čeva 20, Maribor, po sklepu družbenikov
družbe z dne 20. 12. 2000, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Marin Mi-
roslav in Marin Olga.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2001

NOVA GORICA

Srg 1652/2000 Rg-1293
Družba BRIEFING BELTRAM & CO,

Računalniški, ekonomski in finančni in-

ženiring, d.n.o. Šempeter pri Gorici,
Podmark 12, vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici, v registru s št.
1-1715-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 15. 12. 2000.

Ustanoviteljici družbe sta Beltram Nada,
Podmark 12, Šempeter pri Gorici in Gorjup
Mignozzi Neda, Ul. Sergeja Mašera št. 15,
Pristava, Nova Gorica, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelji-
cama.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 1. 2001

Srg 4/2001 Rg-1294
Družba URBIS, Razvojni biro, d.o.o.,

Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici, v registru s št. 1-1742-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 3. 1. 2001.

Ustanovitelja družbe sta Pirih Almira, Mi-
ren 172, Miren in Nemec Roni, Ulica XXX.
divizije 54, Nova Gorica, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku, je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 1. 2001

NOVO MESTO

Srg 2/2001 Rg-1239
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe STG JAKA, gradbeniš-
tvo, projektiranje, trgovina in storitve, d.o.o.,
Novo mesto, Ulica Mirana Jarca 34, objav-
lja sklep:

Družba STG JAKA, gradbeništvo, pro-
jektiranje, trgovina in storitve, d.o.o., No-
vo mesto, Ulica Mirana Jarca 34, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-3239/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 18. 12. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Marija Jaklič, Gregor Ja-
klič in Nataša Jaklič, vsi Novo mesto, Ulica
Mirana Jarca 34, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,742.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,742.000 SIT v celoti prenese na ustano-
vitelja Gregorja Jakliča.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v 
smislu 396. in 397. člena zakona o go-
spodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 1. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

DOSTAL IGOR s.p., Andričeva 3, Ljub-
ljana, štampiljko z napisom ZASTOPANJE
In SVETOVANJE DOSTAL IGOR S.P. Andri-
čeva 3, Ljubljana. gnj-46591

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Maribor, Sodna uli-
ca 15, 2001 Maribor, preklicuje žig okro-
gle oblike premera 15 mm, obrobljen z dve-
ma koncentričnima krogoma, ki vsebuje na
obodu besedilo: Zavod za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, v sredini pa je napis
Območna enota Maribor, Izpostava Sloven-
ska Bistrica, s številko 2 v spodnjem delu
kroga. Ob-43037

Priglasitveni list

Audič Rozalija, Ptujska 95, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-6168-99,
izdan dne 22. 8. 1999. gnz-46346

Bassanese Andrea, Zlatičeva 3, Koper -
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1471/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnb-46070

Brinar Stanislav, parketarstvo, Medno
36, Ljubljana-Šentvid, priglasitveni list, op-
ravilna št. 27-0045/95, matična št.
5562036, izdan dne 30. 1. 1995.
gnu-46501

Briški Cirman Primož, Medno 15, Ljub-
ljana-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
27-1514/94, mat. št. 5017876, izdan dne
29. 12. 1994. gnr-46558

Celarc Tomislav, Bohinjčeva 19, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.

27-0375/95, mat. št. 5630445, izdan dne
27. 11. 1995. gnl-46610

Dabič Ljubica, Zasavska cesta 1/a, Kra-
nj, priglasitveni list, opravilna št.
18-1177/94, matična št. 5031048, izdan
dne 7. 11. 1994. gnn-46433

Dravinec Aleš, Kandijska cesta 34, Novo
mesto, obrtno dovoljenje, št.
011715/0316/00-48/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gni-46238

Koman Stanko, Hudourniška pot 24, Lju-
bljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-21/93, izdan dne 26. 10. 1993.
gnc-46573

Kovač Jože s.p., Baragova cesta 8, Žu-
žemberk, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 012358/1250/00-48/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnk-46436

Lešnik Luciana, Istrskega odreda 25,
Portorož - Portorose, priglasitveni list, opra-
vilna št. 40-1094/95. gnl-46110

Ložar Andrej, Preglov trg 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1802-96,
matična št. 5520796000, izdan dne 12. 1.
1996. gnx-46548

Mally Danica, H. Bračiča 20, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0038-93,
izdan dne 8. 10. 1993. gno-46107

Marušič Ljudmila, Kajuhova 27, Lucija,
Portorož - Portorose, priglasitveni list, opra-
vilna št. 40-1121/95, izdan dne 1. 6.
1995. gnp-46431

Opara Božidar, Ladjedelniška 8, Porto-
rož - Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1422/96, mat. št. 5689178.
gnq-46355

Pirc Anja, Frankolovska 4, Maribor, prig-
lasitveni list, opravilna št. 064-6322/99, iz-
dan dne 8. 12. 1999. gnv-46425

Plahuta Robert, Batuje 1/a, Črniče, pri-
glasitveni list, opravilna št. 37-68/96.
gnr-46429

Ređepi Nafi, Pugljeva ulica 18, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
036190/1552/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gny-46597

Rožič Maksimiljan, Ribčev laz 42, Bohi-
njsko Jezero, priglasitveni list, opravilna št.
44-1075/94, izdan dne 8. 12. 1994.
gni-46167

Setničar Borut, Polhov Gradec 6, Pol-
hov Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
28-1727/94, mat. št. 5429681, izdan na
ime Setničar Pavel, izdan dne 30. 12.
1994. gnl-46210

Soršak Silva s.p., Vena Pilona 16, Ko-
per - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-854/94, izdan dne 22. 12.
1994. gnq-46430

Štamcar Terezija, Oktoberske revolucije
47, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 13-0758/95. gnw-46074

Tuljak Zvonka, Arze 4, Piran - Pirano,
priglasitveni list, opravilna št. 40-1106/95,
mat. št. 5693671. gnv-46100

Vovko Janez s.p., Avtoprevozništvo,
Brezje 1, Brusnice, priglasitveni list, opravi-
lna št. 038/0995-94, izdan dne 16. 7.
1997. gnt-46177

Zelcer Majda, Gaberke 64, Šoštanj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 59-150/94, iz-
dan dne 25. 4. 1994. gne-46117

Potne listine

Abramič Samo, Volčja Draga 31, Volčja
Draga, potni list, št. BA 777318, izdala UE
Nova Gorica. gni-46467

Alauf Aleš, Šuštarjeva kolonija 3, Trbov-
lje, potni list, št. AA 742152, izdala UE Tr-
bovlje. gnc-46619

Aster Franc, Razlagova 18, Murska So-
bota, potni list, št. BA 395880, izdala UE
Murska Sobota. gnx-46173

Baltić Besim, Vevška cesta 46, Ljublja-
na, potni list, št. BA 858053, izdala UE
Ljubljana. gnh-46139

Baltić Islam, Vevška cesta 46, Ljubljana,
potni list, št. BA 883076, izdala UE Ljublja-
na. gnf-46391

Bezek Jernej, Knezova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 999039, izdala UE
Ljubljana. gnk-46236

Bezek Viktor, Knezova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 447448, izdala UE
Ljubljana. gnl-46235

Bohnec Ivan, Ul. Prekmurske čete 76,
Črenšovci, potni list, št. AA 753800, izdala
UE Lendava. gnd-46118

Bricelj Andrej, Tržaška cesta 121, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 873180, izdala UE
Ljubljana. gnh-46239

Cezar Jožica, Šegova ul. 14, Novo me-
sto, potni list, št. AA 953864, izdala UE
Novo mesto. gni-46563

Cimperman Uroš, Medvedica 11, Tur-
jak, potni list, št. BA 965617, izdala UE
Grosuplje. gns-46478

Čater Pavel, Valjavčeva ulica 3, Kranj,
potni list, št. BA 328711, izdala UE Kranj.
gni-46488

Černe Katarina, Babna gora 67, Polhov
Gradec, potni list, št. BA 949252, izdala
UE Ljubljana. gnj-46612

Debelak Darko, Otoče 4, Podnart, potni
list, št. AA 956756, izdala UE Radovljica.
gng-46465

Domanjko Goran, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, potni list, št. BA 845338,
izdala UE Ljubljana. gng-46340

Drakul Mino, Smrtnikova 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 853528, izdala UE Ljublja-
na. gnl-46135

Dušej  Matejka,  Zg.  Ložnica  85,  Zgor-
nja Ložnica, potni list, št. BA 266171,  iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnm-46459

Dušej Mojca, Zg. Ložnica 85, Zgornja
Ložnica, potni list, št. BA 266170, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnk-46461



Stran 514 / Št. 8 / 2. 2. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Fekonja Silvija, Negova 124, Spodnji Iva-
njci, potni list, št. BA 116006, izdala UE
Gornja Radgona. gnq-46455

Furlan  Bužan  Irena,  Grinjan  12, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 154574, izdala UE Koper.
gnz-46221

Glavan Karin, Pod lipami 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 173081, izdala UE Ljublja-
na. gnv-46600

Golob Gorazd, Ulica Dušana Kvedra 51,
Celje, potni list, št. AA 151307, izdala UE
Celje. gny-46372

Golob Sanja, Ulica Dušana Kvedra 51,
Celje, potni list, št. AA 566047, izdala UE
Celje. gnx-46373

Golob Silvester, Šentiljska 126, Maribor,
potni list, št. BA 369708, izdala UE Mari-
bor. gnh-46089

Gosar Zvone, Česnikova 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 452736, izdala UE Ljublja-
na. gnr-46629

Herman Ivan, Ul. V. Svetina 7, Jesenice,
potni list, št. BA 299819, izdala UE Jeseni-
ce. gnp-46631

Hoxha Milaim, Solkan, Žabji kraj 34,
Nova Gorica, potni list, št. BA 956292, iz-
dala UE Nova Gorica. gnx-46123

Hoxha Milaim, Žabji kraj 34, Solkan, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
8/2001. gnp-46456

Jerovšek Tomaž, Trstenik 23, Šentrupe-
rt, potni list, št. AA 441678, izdala UE Treb-
nje. gnn-46383

Jordan Drago, Kamnica 54, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. AA 111834, izdala UE
Ljubljana. gnp-46310

Jurušić Alojzija, Kolonija 1. maja 14, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 221487, izdala UE
Hrastnik. gnj-46437

Kalan Alenka, Beethovnova 14, Ljublja-
na, potni list, št. AA 766565, izdala UE
Ljubljana. gnt-46381

Kapulica Milan, Klinja vas 8, Kočevje,
potni list, št. AA 991668, izdala UE Kočev-
je. gne-46567

Kavšek Boštjan, Ul. bratov Učakar 54,
Ljubljana, potni list, št. BA 876974, izdala
UE Ljubljana. gnd-46343

Kermelj Tomaž, Spodnje Pirniče 19, Me-
dvode, potni list, št. AA 930040, izdala UE
Ljubljana. gnw-46624

Kitak Hvalec Sonja, Lepi pot 14/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 444282, izdala UE
Ljubljana. gnj-46387

Knez Ludvik, Stročja vas 13, Ljutomer,
potni list, št. AA 525792, izdala UE Ljuto-
mer. gng-46140

Kompara Iztok, Goriška ulica 5/a, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. BA 688005,
izdala UE Nova Gorica. gne-46367

Kondić Dejan, Škrabčev trg 5, Ribnica,
potni list, št. BA 528936, izdala UE Ribni-
ca. gnr-46129

Korene Ernest, Žigrski vrh 31, Sevnica,
potni list, št. BA 475807, izdala UE Sevni-
ca. gny-46297

Korenjak Matej, Parižlje 77, Braslovče,
potni list, št. BA 871939, izdala UE Žalec.
gno-46132

Korenjak Zvonko, Parižlje 77, Braslov-
če, potni list, št. BA 620368, izdala UE
Žalec. gnr-46133

Koršič Ivan, Med ogradami 29, Solkan,
potni list, št. AA 888067, izdala UE Nova
Gorica. gnc-46469

Kos Albert, Erjavčeva cesta 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 303928, izdala UE Ljublja-
na. gnt-46552

Košir Mojca, Triglavska c. 17, Mojstra-
na, potni list, št. AA 573614, izdala UE
Kranj. gnb-46545

Kovačević Veliborka, Ižanska cesta
440/b, Ljubljana, potni list, št. BA 845817,
izdala UE Ljubljana. gnn-46208

Kozamurnik Jože, Selovec 6, Šentjanž
pri Dravogradu, potni list, št. BA 421541,
izdala UE Dravograd. gnt-46402

Koželj Romana, Ul. Maksima Gorkega
1, Celje, potni list, št. AA 540322, izdala
UE Celje. gnh-46589

Krasnić Valdet, Robičeva ulica 5/a, Ma-
ribor, potni list, št. BA 535534, izdala UE
Maribor, 22. 1. 1996. gnc-46569

Krivec Laura, Zadobrova 3, Škofja vas,
potni list, št. BA 922863, izdala UE Celje.
gng-46540

Kržmanc Gabrijela, Na jami 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 766153, izdala UE Ljublja-
na. gnt-46577

Kuhar Srečko, Rakičan, Panonska ulica
49, Murska Sobota, potni list, št. AA
254717, izdala UE Murska Sobota.
gni-46463

Lavrenčič Helena, Sp. Slemen 2, Selni-
ca ob Dravi, potni list, št. BA 88064, izdala
UE Ruše. gnr-46529

Lesnik Miran, Zgornja Besnica 17, Zgor-
nja Besnica, potni list, št. BA 86135, izdala
UE Kranj. gne-46142

Likovič Mirko, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 977870, izdala UE Ljublja-
na. gnq-46255

Lotrič Marija, V Murglah 225, Ljubljana,
potni list, št. AA 594687, izdala UE Ljublja-
na. gnt-46602

Majkić Dalibor, Cesta 30. avgusta 1, Lju-
bljana, potni list, št. CA 34607, izdala UE
Ljubljana. gns-46228

Malnar Zvonimir, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 379029, izdala
UE Ljubljana. gnj-46112

Marković Franjo, Golnik 55, Golnik, pot-
ni list, št. AA 343348, izdala UE Kranj.
gni-46163

Matkovič Mario, Parecag 175, Sečovlje
- Sicciole, potni list, št. BA 578945, izdala
UE Piran. gno-46232

Mavrič Marjana, Ul. Ivana Regenta 36,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 576443,
izdala UE Piran. gns-46628

Mavrič Matej, Župančičeva 24, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 576554, izdala UE
Piran. gnn-46458

Mediževec Aleš, Osojnik 2, Železniki,
potni list, št. AA 788782, izdala UE Škofja
Loka. gnq-46330

Meglič Marija, Golnik 115, Golnik, potni
list, št. AA 343305, izdala UE Kranj.
gny-46222

Metelko Primož, Polica 51/a, Grosup-
lje, potni list, št. BA 888135, izdala UE
Grosuplje. gni-46188

Mićić Goran, C. Ceneta Štuparja 3, Lju-
bljana, potni list, št. BA 658913, izdala UE
Ljubljana. gnw-46453

Mulalić Mensud, Koroška cesta 88, Tr-
žič, potni list, št. BA 394944, izdala UE
Tržič. gng-46240

Nikolić Lidija, Šerkova 1, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 800205, izdala UE Ljubljana.
gnq-46630

Novak Danica, Jama 36/a, Mavčiče, po-
tni list, št. AA 344172, izdala UE Kranj.
gnw-46474

Novak Igor, Jama 36/a, Mavčiče, potni
list, št. AA 881892, izdala UE Kranj.
gnt-46477

Novak Tadej, Jama 36/a, Mavčiče, pot-
ni list, št. BA 631135, izdala UE Kranj.
gnv-46475

Pašalić Hajrudin, Kidričeva cesta 15, Ve-
lenje, potni list, št. AA 621285, izdala UE
Velenje. gnd-46318

Petrič Miroslav, Klinetova 8, Maribor, po-
tni list, št. BA 112797, izdala UE Maribor.
gnc-46544

Pevc Blaž, Podlubnik 155, Škofja Loka,
potni list, št. BA 252955, izdala UE Škofja
Loka. gnv-46625

Poštrak Zinka, Kodričeva ulica 22, Mari-
bor, potni list, št. BA 569900, izdala UE
Maribor. gnq-46305

Primožič Joža, Finžgarjeva 42, Radenci,
potni list, št. AA 665051, izdala UE Gornja
Radgona. gnl-46085

Pucelj Matjaž, Avgustinčičeva 23, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 883458, izdala UE
Ljubljana. gno-46632

Puklavec Borut, Obrež 76, Središče ob
Dravi, potni list, št. AA 182106, izdala UE
Ormož. gnb-46470

Rajkovič  Kočevar  Davorin,  Cheng-
dujska  cesta  20,  Ljubljana,  potni  list,  št.
BA 796086, izdala UE Ljubljana.
gnv-46150

Rajković Dalibor, Klopčičeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 858117, izdala UE
Ljubljana. gnu-46151

Ramovš Adolf, Sajovčevo naselje 43, Še-
nčur, potni list, št. AA 345157, izdala UE
Kranj. gnz-46571
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Ramovš Valerija, Sajovčevo naselje 43,
Šenčur, potni list, št. AA 706794, izdala UE
Kranj. gny-46572

Resnik Mojca, Kržišče 5, Krško, potni
list, št. BA 696954, izdala UE Krško.
gno-46582

Rotar Rok, Podreča 101, Mavčiče, pot-
ni list, št. BA 820527, izdala UE Kranj.
gns-46353

Selčan Gregor, Dragomelj 28, Domža-
le, potni list, št. AA 115943, izdala UE Do-
mžale. gno-46557

Smole Stanislav, Visoko 102, Ig, potni
list, št. BA 287979, izdala UE Ljubljana.
gns-46428

Smole Tina, Goce Delčeva 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 948447, izdala UE
Ljubljana. gnt-46427

Stegel Uroš, Prešernova 2, Postojna, po-
tni list, št. BA 653131, izdala UE Postojna.
gnn-46608

Stell Robert, Kokrški log 6, Kranj, potni
list, št. AA 634088, izdala UE Ljutomer.
gnu-46376

Stojimirović Dragana, Travniška 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 887637, izdala UE
Ljubljana. gnz-46596

Strniša Anže Peter, Pšata 55, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. AA 961289, izdala
UE Domžale. gny-46622

Stromajer Igor, Regentova ulica 6, Mari-
bor, potni list, št. BA 171240, izdala UE
Maribor. gnu-46101

Šabotič Fadil, Pod ježami 22, Ljubljana,
potni list, št. AA 715906, izdala UE Ljublja-
na. gnc-46594

Ščurek Stojan, Plešivo 44, Dobrovo v Br-
dih, maloobmejno prepustnico, št. AI
116506, izdala UE Nova Gorica. gnh-46364

Špiler Anton, Pesje 12, Krško, potni list,
št. BA 38254, izdala UE Krško. gnw-46574

Štravs Smilja, Celovška cesta 99/b, Lju-
bljana, potni list, št. AA 304906, izdala UE
Ljubljana. gny-46147

Tikvicki Andrej, Dantejeva 7, Izola - Iso-
la, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 6/2001. gnp-46181

Trampuž Gregor, Vetrišče 12, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 149590, izdala UE
Nova Gorica. gnl-46460

Valand Ludvik, Trg osvoboditve 16, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. BA
341940, izdala UE Lenart. m-109

Valant Andraž, Jamova cesta 3/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 714456, izdala UE
Ljubljana. gnt-46627

Vidergar Barbara, Dolenjska cesta 148,
Ljubljana, potni list, št. BA 617748, izdala
UE Ljubljana. gnp-46406

Vojičić Nada, Mlaka pri Kranju, Na griču
37, Kranj, potni list, št. BA 158845, izdala
UE Kranj. gnx-46223

Volovšek Martin, Meljska cesta 55, Ma-
ribor, potni list, št. BA 874730, izdala UE
Maribor. gnj-46087

Zec Denis, Ulica bratov Učakar 114, Lju-
bljana, potni list, št. BA 453976, izdala UE
Ljubljana. gnj-46487

Žilavec Sebastjan, Domajinci 10/a, Ca-
nkova, potni list, št. BA 971124, izdala UE
Murska Sobota. gny-46172

Žnidar Jana, Žeje 6/c, Komenda, potni
list, št. BA 826395, izdala UE Kamnik.
gnz-46396

Žnidar Janez, Žeje 6/c, Komenda, potni
list, št. AA 627499, izdala UE Kamnik.
gnj-46395

Žnidar Luka, Žeje 6/c, Komenda, potni
list, št. BA 809298, izdala UE Kamnik.
gnx-46398

Žnidar Špela, Žeje 6/c, Komenda, potni
list, št. AA 627498, izdala UE Kamnik.
gny-46397

Osebne izkaznice

Ahel Rajna, Vojkova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 395291. gnm-46509

Ambrož Friderika, Pot za razori 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 446590.
gni-46388

Amon Greta, Olimje 24, Podčetrtek, ose-
bno izkaznico, št. 150094. gni-46138

Artač Maksimiljan, Ob Drobtinki 4, Not-
ranje Gorice, osebno izkaznico, št.
217928. gnr-46379

Babič Petra, Bratovševa ploščad 33, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 404255.
gnz-46621

Badurina Lara, Sketova 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 298783. gnu-46301

Bervinšek Franc, Mala vas 56, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 443248.
gnd-46143

Bezek Viktor, Knezova ulica 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 145642.
gnm-46234

Bratina Bernard, Letoviška 16, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 165163.
gnj-46462

Brcar Apolonija, Linhartova cesta 64, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 183605.
gnl-46485

Brečevič Darija, Jernejeva 25, Kranj,
osebno izkaznico, št. 455048. gnb-46170

Cimperman Uroš, Medvedica 11, Tur-
jak, osebno izkaznico, št. 234160.
gnr-46479

Cvelbar Jožefa, Kalingerjeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 67879.
gnd-46472

Černetič Simona, Mala Ligojna 32, Vrh-
nika, osebno izkaznico, št. 446950.
gnd-46443

Drk Branko, Brnica 9, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 300060. gnn-46483

Držan Bojan, Grobeljska pot 8, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 6/2001. gnh-46214

Fidler David, Zbilje 90, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 258297. gnx-46298

Frelih Martina, Kocenova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 241133. gnu-46451

Golčer Jožef, Prešernova 17, Oplotni-
ca, osebno izkaznico, št. 604272.
gnk-46361

Golorej Jožef, Zoisova 11, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 78960. gnc-46094

Golorej Valentina, Zoisova 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 78964. gnz-46096

Gubanc Irena, Ulica Emila Adamiča 16,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 251480.
gnj-46237

Gubenšek Tomaž, Hotimirova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 133987.
gnx-46323

Habot Elizabeta, Kersnikova 3, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 1/2001. gnu-46551

Hajdinjak Antonija, Trebinjska 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 384045.
gnu-46226

Jereb Jana, Pod vinogradi 1, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 426403.
gnp-46231

Klavžar Andrej, Mladinska 10, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 524278.
gnn-46158

Kočan Aldin, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 253539.
gni-46338

Komel Avgust, Cankarjeva 36, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 568197.
gnt-46127

Koprivnik Gregor, Grič 1, Sevnica, ose-
bno izkaznico, št. 600155. gne-46317

Kosi Darko, XXX. divizije 6, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 151783.
gnf-46566

Kovačević Veliborka, Ižanska cesta
440/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
150026. gno-46207

Kovačič Stanislav, Sv. Duh 77, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 149346.
gnk-46211

Krašek Anton, Cesta v Debro 31, Laško,
osebno izkaznico, št. 346337. gnj-46362

Krašovec Stanko, Draga 4, Šentrupert,
osebno izkaznico, št. 581740. gnr-46454

Legat Primož, Vojkova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 147983. gno-46382

Lenarčič Sabina, Litijska cesta 150, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 149909.
gnp-46531

Levpušček Jure, Zagrad 12/c, Celje,
osebno izkaznico, št. 364865. gnp-46331

Lozar Jana, Ajševica 63/a, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 269042.
gnh-46464
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Mihajloski Dušan, Cesta komandanta
Staneta 16, Medvode, osebno izkaznico,
št. 433545. gno-46607

Mijatović Ivan, Ig 441, Ig, osebno izkaz-
nico, št. 359986. gns-46153

Miović Rajka, Ulica borcev 37, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 338548.
gnh-46539

Mitrevski Angelika, Oračeva 7, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
441160. gnd-46543

Mlakar Simona, Ob gozdu 12, Ruše,
osebno izkaznico, št. 63864. gnp-46581

Mravlje Valentina, Remškarjeva 38,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 249799. gnx-46448

Najdenik Suzana, Zg. Partinje 68, Jurov-
ski Dol, osebno izkaznico, št. 349434.
m-101

Oberstar Tadej, Dol pri Ljubljani 7, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 362214.
gnb-46445

Orel Aleksandra, Gradnikova 72, Rado-
vljica, osebno izkaznico, št. 213111.
gnv-46125

Pegan Marija, Trnovski pristan 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 235374.
gnq-46530

Perčič Feliks, Vipavska 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 238451. gnv-46375

Pleše Franjo, Vojkova cesta 91, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 462426.
gns-46203

Podboršek Barbara, Zasavska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 171012.
gnf-46241

Potočnik Franci, Roblekova 15, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 449774.
gni-46363

Rahne Marcel, V Radno 37, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 230032.
gnq-46555

Ravbar Danilo, Križ 160, Sežana, oseb-
no izkaznico, št. 173124. gnc-46144

Rebula Tadeja, Kajuhova 1, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 178904. gns-46128

Ribič Metka, Cesta 72, Ajdovščina, ose-
bno izkaznico, št. 173550. gnd-46368

Rogač Polonca, Černelavci, Liškova 34,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
389723. gnu-46126

Rotar Žiga, Polanškova 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 462941. gng-46115

Satler Robi, Andraž 59, Polzela, osebno
izkaznico, št. 281265. gnj-46537

Schaup  Marija,  Riharjeva  28,  Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 464372.
gng-46215

Stančič Simon, Artviže 1, Materija, ose-
bno izkaznico, št. 193526. gnm-46359

Steiner Breda, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 338290.
gnd-46518

Strel Gregor, Kvedrova 6, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 200619.
gng-46590

Sušec Boris, Danila Zelena 7, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 27404.
gno-46532

Škraba Anica, Ig 194/a, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 555758. gnv-46504

Šrajner Vlado, Rogoza, Rogoška cesta
78, Miklavž na Dravskem polju, osebno iz-
kaznico, št. 195226. gnv-46175

Švab Vladko, Križevec 99, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 25752.
gnb-46570

Tomšič Mihael, Resljeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 271627. gnu-46576

Triler Tatjana, Dermotova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 426979. gne-46617

Truppe Uroš, Miklošičeva 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 363386. gnu-46476

Ulrih Letonja Ela Atena, Ziherlova 8, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 185937.
gnx-46148

Umek Urška, Malkovec 16, Tržišče, ose-
bno izkaznico, št. 303235. gnm-46534

Uršič Anton, Iška Loka 68, Ig, osebno
izkaznico, št. 455099. gnk-46611

Valand Ludvik, Trg osvoboditve 16, Le-
nart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
368975. m-110

Zalar Brigita, Chengdujska cesta 18, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 361045.
gnr-46579

Zorič Bojan, Hrastarjeva 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 569481. gnu-46251

Zorko Manja, Partizanska 10, Velenje,
osebno izkaznico, št. 258309. gnv-46575

Žmavc Đurđica, Bočna 61, Šmartno ob
Dreti, osebno izkaznico, št. AH 140 - za
tujce. gng-46315

Žnidar Jožef, Brinarjeva ulica 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 640870. gnf-46541

Vozniška dovoljenja

Alessio Ruža, Seča 192, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, reg.
št. 2773, izdala UE Piran. gnd-46068

Ališič Edin, Reteče 94, Škofja Loka, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000446382, reg. št. 165905, izdala UE
Ljubljana. gnk-46386

Antić Katarina, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28256, izdala UE Škofja Loka.
gnt-46452

Anžič Ani, Župančičeva 4, Dob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 462267,
reg. št. 15217, izdala UE Domžale.
gnr-46104

Anžič Špela, Novo Polje, Cesta III/23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.

S 1234510, reg. št. 223545, izdala UE
Ljubljana. gnh-46593

Bagi Anže, Rožna dolina 34, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1080581,
reg. št. 24640. gnl-46360

Batagelj Primož, Kamnje 9, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
329767, reg. št. 8951, izdala UE Ajdovšči-
na. gnn-46508

Bezek Viktor, Knezova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1286162, reg. št. 10498, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-46233

Bratina Bernard, Letoviška 16, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1818, izdala UE Piran.
gnk-46061

Brcar Apolonija, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732745, reg. št. 161850, izdala UE
Ljubljana. gnm-46484

Brečevič Darija, Jernejeva 25, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286949, reg. št. 30428, izdala UE Kranj.
gnc-46169

Bukovnik Željko, Prešernova 1, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9089. gnf-46466

Cezar Jožica, Šegova ul. 14, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 24458, izdala UE Novo mesto.
gng-46565

Cvelbar Renata, Malence 15, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18522. gnz-46400

Cvetko Rajko, Trdinova ulica 4, Dob, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
462270, reg. št. 1031, izdala UE Domža-
le. gnl-46560

Čačič Mile, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3564, izdala UE Izola. gnx-46073

Čehovin Alojzija, Stjenkova 19/c, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39461, izdala UE Koper. gnh-46514

Černetič Simona, Mala Ligojna 32, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10738, izdala UE Vrhnika. gne-46442

Černovšek Matjaž, Goriška c. 42, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054516, reg. št. 18515, izdala UE Vele-
nje. gni-46538

Čok Albina, Šared 19/c, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3817,
izdala UE Izola. gnv-46075

Dakić Slaviša, Polzela 207/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
318988, izdala UE Žalec. gnj-46162

Dekleva Franc, Jenkova 16, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10520, izdala UE Postojna. gnj-46312

Dobrodel Teodor, Pod gonjami 80, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 428, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-46314
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Dolar Sani, Kosarjeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914089, reg. št. 72112, izdala UE Mari-
bor. m-68

Dotlić Stevo, Molova 4, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6049,
izdala UE Izola. gni-46413

Dražič Anja, Ob Suhodolnici 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15712, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-46313

Erznožnik Janez, Spodnje Bitnje 35, Ža-
bnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1254233, reg. št. 49864, izdala UE Kranj.
gnw-46174

Esih Branko, Industrijska ulica 8, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
755338, reg. št. 82. m-90

Ferfila Marija, Tržaška cesta 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295770, reg. št. 49756, izdala UE Ljublja-
na. gnw-46549

Fetih Jaka, Tbilisijska ulica 90, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928028, reg. št. 175415, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-46201

Fic Mojca, Pri Habakuku 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1177893, reg. št. 112338, izdala UE Mari-
bor. m-80

Fidler David, Zbilje 90, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1459535,
reg. št. 240387, izdala UE Ljubljana.
gny-46497

Flander Marko, Labinje 14, Cerkno, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
756625, reg. št. 2561, izdala UE Idrija.
gnv-46225

Franko Tjaša, Boletova ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342072, reg. št. 230420, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-46114

Frankulovič Dradan, Tekavčeva cesta 8,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1312972, reg. št. 28626, izdala UE Ve-
lenje. gnw-46374

Furlan Viktor, Dobrina 56, Žetale, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 23785,
izdala UE Ptuj. gnj-46512

Gašparič Rok, Knifičeva 43, Ruše, voz-
niško dovoljenje, št. SA 82922, reg. št.
16896, izdala UE Ruše. m-93

Gerčer Franc, Ižanska cesta 87/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1418609, reg. št. 228433, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-46166

Gerjuc Jože, Ob ribniku 6, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2590,
izdala UE Ormož. gnb-46295

Grižon Jože, Dragonja 47/a, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
GH, reg. št. 6952, izdala UE Piran.
gnt-46302

Grm Ladislav, Mavsarjeva cesta 41, Not-
ranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014276, reg. št. 81205, izdala UE
Ljubljana. gnk-46486

Gubenšek Tomaž, Hotimirova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389972, reg. št. 188378, izdala UE
Ljubljana. gny-46322

Hanžel Tatjana, Ulica bratov Greif 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1073010, reg. št. 108939, izdala UE
Maribor. m-112

Horvat Karel, Polana 40, Puconci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 06306.
gnu-46326

Horvat Tanja, Ul. Josipa Lapajne 8, Cer-
klje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1375690, reg. št. 52195,
izdala UE Kranj. gnd-46526

Hrvatič Veronika, S. Mašere 1, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9626, izdala UE Izola. gne-46067

Ivančič Dušan, Hrvatini 177/a, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 1522. gng-46415

Janžeković Franc, Ul. 5. Prekomorske
13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 22525, izdala UE Ptuj.
gnp-46306

Jazbec Janez Ivan, Soška ulica 74, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1164552, reg. št. 51562, izdala UE Lju-
bljana. gnh-46164

Jazbec Štefan, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
515504, reg. št. 77106, izdala UE Ljublja-
na. gnm-46134

Jenko Albin, Selo 24, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, št. S 00961558, izdala UE
Jesenice. gnw-46349

Jereb Jana, Pod vinogradi 1, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8263,
izdala UE Izola. gny-46176

Jež Danilo, Gradišče 33/a, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 705752,
reg. št. 11301, izdala UE Ajdovščina.
gnv-46179

Ježovnik Tatjana, Ilirska 15, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 165570,
reg. št. 58152, izdala UE Maribor. m-94

Joković Gregor, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482155, reg. št. 191953, izdala UE
Ljubljana. gnl-46614

Jordan Drago, Kamnica 54, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
89790, reg. št. 66590, izdala UE Ljublja-
na. gnk-46311

Juhart Dejan, Modrič 30, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
17635, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-46178

Jurajevčič Romana, Jezerska cesta 87,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805053, reg. št. 31241, izdala UE Kranj.
gns-46528

Juvan Marija, Tabor 3/a, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 131878,
reg. št. 6164, izdala UE Domžale.
gnz-46171

Kaluža Petra, Petelinje 69, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14935.
gnt-46506

Kaplan Miroslav, Prigorica 14/a, Dole-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4436, izdala UE Ribnica. gnq-46180

Keršič Luka, Bolgarska ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483724, reg. št. 195136, izdala UE Ljub-
ljana. gni-46438

Kifle Simon, Vrtojba, Griči 3/b, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gno-46057

Klavžar Andrej, Mladinska 10, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 302829, reg. št. 5198, izdala UE
Idrija. gno-46157

Kleissner Miodrag, Ulica Mire Miheliče-
ve 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 1064373, reg. št. 123902,
izdala UE Ljubljana. gnh-46168

Knuplež Srečko, Sp. Velka 91/b, Zgor-
nja Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 10044. m-82

Kocijančič Miran, Ulica Vilka Rožiča 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8975, izdala UE Kamnik.
gne-46217

Kocijančič Smiljana, Ulica Vilka Rožiča
14, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12455, izdala UE Kamnik.
gnd-46218

Kočan Aldin, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327817, reg. št. 227574, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-46337

Komel August, Cankarjeva 36, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnj-46062

Končnik Andreja, Maistrova ulica 10, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9739, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnn-46316

Konovšek Franc, Mali vrh 107, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 946572, reg. št. 12247, izdala UE
Velenje. gnn-46533

Koren Miroslav, Morje 119, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1222338,
reg. št. 102971. m-106

Korene Ernest, Žigrski vrh 31, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1141744, reg. št. 8172, izdala UE Sevni-
ca. gnz-46296

Korunič Anton, Črešnjevec 20, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6285, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-46328

Koser Erazem, Moravče 109/a, Gabro-
vka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1432732, izdala UE Litija. gnk-46536

Kosi Mateja, Ulica aktivistov 5, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 4/2000.
gnm-46584

Kovač Anton, Lokavica 142/d, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
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562263, reg. št. 7555, izdala UE Velenje.
gnr-46229

Kovač Blaž, Goropečnikova ulica 9, Lju-
bljana, preklic vozniškega dovoljenja, obja-
vljenega v Ur. l. RS, št. 4/2001.
gnw-46149

Kovač Karmen, Ob cesti 7, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14355, izdala UE Vrhnika. gnm-46559

Kovačević Veliborka, Ižanska cesta
440/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1370710, reg. št. 233235,
izdala UE Ljubljana. gnp-46206

Kozamurnik Jože, Selovec 6, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, št.
4580. gnu-46401

Kozelj Lidija, Mevkuš 2, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1301010, reg. št. 26503, izdala UE Kranj.
gnu-46426

Krajnc Barbara, Drožanjska 55, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
922695, reg. št. 3951. gnd-46468

Kralj Marica, Črešnjevec ob Bistrici 4,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18873, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gns-46403

Krevzel Barbara, Janka Ulriha 43, Vele-
nje, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 72/2000.
gnt-46227

Krivec Maja, Bohinjska Bela 62, Bohi-
njska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1300922. gnd-46418

Kunc Danijela, Brodarska 8, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 859990,
izdala UE Litija. gnb-46620

Lah Marko, Trubarjeva 21, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29011,
izdala UE Ptuj. gnw-46424

Lapajne Venčeslav, Vrtna ulica 5, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 161219, reg. št. 3036, izdala
UE Lenart. m-102

Lapajne Venessa, Pod Taborom 9, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14718, izdala UE Sežana. gno-46507

Lavrenčič Helena, Spodnji Slemen 2,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
284310, reg. št. 2225. m-89

Leban Josip, Tesovnikova ulica 40, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390475, reg. št. 54713, izdala UE Ljublja-
na. gnj-46212

Lešnik Anton, Frankolovska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
575067, reg. št. 21829, izdala UE Mari-
bor. m-108

Levpušček Jure, Zagrad 12/c, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. S 1225256,
izdala UE Celje. gnb-46370

Liponik Bojan, Trčova 167, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 909435,
izdala UE Maribor. m-95

Lišnić Jožica, Trniče 16/a, Marjeta na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.

ABFGH, št. S 674217, reg. št. 45316.
m-78

Ljevaja Vladimir, Prisojna 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610840, reg. št. 100929, izdala UE Mari-
bor. m-114

Lončar Janko, Cesta na Klanec 32, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
5805132, reg. št. 32502, izdala UE Kranj.
gnr-46304

Lorber Vojko, Podkraj 59, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4221,
izdala UE Hrastnik. gnx-46348

Mahorič Valerija, Ob Dravi 4, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42007,
izdala UE Ptuj. gnt-46352

Majcen Franc, Zagorje 16, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6647,
izdala UE Ormož. gns-46078

Malečkar Julijana, Šercerjeva 11, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 608030, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-46066

Malnar Zvonimir, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1025608, reg. št. 203453, izdala UE
Ljubljana. gnk-46111

Marincelj  Roman,  Prijateljev  trg  12,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5134, izdala UE Ribnica.
gnq-46155

Mestek Milan, Belca 31, Mojstrana, voz-
niško dovoljenje, št. S 867172, izdala UE
Jesenice. gnk-46511

Metelko Primož, Polica 51/a, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233939, reg. št. 189037, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-46189

Mihajloski Dušan, Cesta komandanta
Staneta 16, Medvode, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1138441, reg. št. 215298,
izdala UE Ljubljana. gnp-46606

Mitrevski Angelika, Oračeva 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1444573, reg. št. 118983, iz-
dala UE Maribor. m-98

Mizori Franc, Tolsti vrh 12, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1198617, izdala UE Litija. gns-46378

Močnik Tomaž, Ivana Hribarja 31, Cer-
klje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 642508, reg. št. 34751,
izdala UE Kranj. gny-46197

Mohar Martin, Dolšce 17, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18210. gno-46457

Morina Nazmi, Žolgerjeva 9, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176823, reg. št. 94224, izdala UE Mari-
bor. m-103

Mrak Anica, Šalek 88, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 339627,
reg. št. 18210, izdala UE Velenje.
gnm-46159

Mrak Sonja, Glinškova ploščad 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

644775, reg. št. 60154, izdala UE Ljublja-
na. gnn-46308

Muminović Aldin, Tovarniška 9, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1456038, reg. št. 17045, izdala UE Ajdov-
ščina. gnh-46564

Muratović Azra, Cesta m. Tita 45, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176174, izdala UE Jesenice. gne-46392

Murtič Joso, Gregorčičeva 46, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BCF, št.
1373. gnj-46587

Nagode Frančiška, Dragomerška cesta
55, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 5042, izdala UE
Vrhnika. gnn-46058

Nikl Gregor, Sladki Vrh 16, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10022,
izdala UE Pesnica. m-113

Novak Jože, Valična vas 4, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21786,
izdala UE Grosuplje. gnl-46385

Nusdorfer Silvo, Sečovlje 52, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, reg. št. 9180, izdala UE Piran.
gny-46422

Obal Tjaša, Trstenjakova 48, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 36627.
gnl-46510

Oberstar Tadej, Dol pri Ljubljani 7, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000174, reg. št. 209027, izdala UE
Ljubljana. gnc-46444

Orel Aleksandra, Gradnikova 72, Rado-
vljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1132583, reg. št. 25006, izdala UE Rado-
vljica. gnw-46124

Osterman Dejan, Strmov 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 271834,
reg. št. 38174, izdala UE Kranj.
gnw-46199

Pašek Mojca, Frankopanova 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000608291, reg. št. 89927, izdala UE Ma-
ribor. m-73

Pečan Tanja, Kotna pot 10, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13126, izdala UE Vrhnika. gnr-46404

Peče Stajnko Eva, Rošpoh 157/b, Ka-
mnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85846, izdala UE Maribor. m-75

Pesjak Mateja, Mariborska cesta 12,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16298, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-46307

Podbevšek Janez, Vetrinjska ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 798538, reg. št. 43127. m-83

Podlesnik Medjedović Mateja, Zlatek
41/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1096361, reg. št. 99409, izda-
la UE Ljubljana. gni-46113

Poljanšek Drago, Mačkovci 23, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
162814, reg. št. 6452, izdala UE Domža-
le. gng-46165



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 2. 2. 2001 / Stran 519

Popelar Maja, Ledina 20, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1184805,
reg. št. 7233. gnc-46394

Potočnik  Franci,  Roblekova  ul.  15,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 274165, reg. št. 7659.
gnm-46334

Potočnik Mirjam, Posavskega ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140924, reg. št. 114548, izdala UE
Ljubljana. gnz-46371

Prašnikar Jožica, Vinje 55, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
768294, reg. št. 160017, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-46205

Prešeren Iris Tatjana, Vrbovec 55, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566030, reg. št. 137100, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-46064

Primec Jure, Žabarjeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1065361, reg. št. 186974, izdala UE Ljub-
ljana. gne-46592

Rant Tjaša, Pokopališka ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1189411, reg. št. 219704, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-46216

Repovž Metka, Šentjanž 14, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 129746, reg. št. 5937.
gnw-46324

Rituper Anica, Vučja Gomila 92/a, Fo-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 18853.
gnt-46327

Rojs Tanja, Cesta XIV divizije 101, Be-
gunje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 917222, reg. št. 103914,
izdala UE Maribor. m-70

Rusjan Ivan, Cerkniška ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893354, reg. št. 59342, izdala UE Ljublja-
na. gnq-46380

Sabadin Valter, Pahorjeva 2, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
23721, izdala UE Koper. gnj-46412

Skledar Milan, Dolič 48, Kuzma, vozni-
ško dovoljenje, št. 19161. gnv-46325

Slapnik Mojca, Rožna dolina, Cesta
V/44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419595, reg. št. 214537,
izdala UE Ljubljana. gns-46553

Slavec Zvonka, Kebetova 10, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735880,
reg. št. 43769, izdala UE Kranj.
gnb-46120

Smerkolj Sava, Slovenska cesta 47, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024099, reg. št. 207058, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-46051

Sodec Julijan, Drašiči 34/a, Metlika, vo-
zniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 0693202,
izdala UE Metlika. gnx-46423

Sojer Franci, Sojerjeva ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134338, reg. št. 183596, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-46556

Starič Romana, Trg Rivoli 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1354779,
reg. št. 52124, izdala UE Kranj. gnv-46525

Steiner Breda, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264665, reg. št. 188199, izdala UE Ljub-
ljana. gne-46517

Strojin Jože, Malo Mraševo 5, Podboč-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 11303, izdala UE Krško. gno-46407

Stubičar Irena, Potrčeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
717164, reg. št. 69892, izdala UE Mari-
bor. m-104

Svečak Lilijana, Miklošičeva ulica 1/d,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 328787, reg. št. 24409, izdala UE
Domžale. gnc-46369

Šalehar Matija, Cesta Andreja Bitenca
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 632651, reg. št. 65903, izda-
la UE Ljubljana. gnt-46102

Ščurek Stojan, Plešivo 44, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gng-46065

Šenica Slavko, Meniška vas 20, Dole-
njske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 22655, izdala UE Novo mesto.
gnt-46077

Škofic Maja, Pipanova 30, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18221,
reg. št. 39265, izdala UE Kranj.
gnw-46099

Škraba Anica, Ig 194/a, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1096566, reg. št.
213507, izdala UE Ljubljana. gnw-46503

Škrlec Roman, Banovci 17, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6180,
izdala UE Ljutomer. gnf-46141

Štefančič Niki, Tesovnikova ulica 29, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049942, reg. št. 208278, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-46449

Štumpf Alenka, Iztoka Gaberca 4, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12189, izdala UE Ljutomer. gnl-46060

Šućur Zoran, Spodnje Negonje 11/c,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
H, reg. št. 17412, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gng-46090

Tovornik Anton, Stolovnik 30, Brestani-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4095, izdala UE Krško. gnz-46121

Truppe Uroš, Miklošičeva cesta 34, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999636, reg. št. 209621, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-46498

Turel Matjaž, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 737224, reg.
št. 16104, izdala UE Kranj. gnm-46109

Tutić Ankica, Veliki trg 10, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8389,
izdala UE Izola. gnu-46076

Vabič Herbert, Dvorakova 10/c, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
368012, reg. št. 18832, izdala UE Mari-
bor. m-87

Vajs Ivan, Lešniški vrh 2, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
5066, izdala UE Ormož. gno-46432

Valand Ludvik, Trg osvodobitve 16, Le-
nart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGEH, št. 9612, izdala UE Lenart.
m-111

Vidović Blaznik Jelka, Šentilj pod Turja-
kom 63, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8901, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnm-46309

Vitez Petra, Žagarjeva 5, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1337905, izdala UE
Tolmin. gnb-46420

Vodeb Darja, Ulica Frankolovskih žrtev
33, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25687, izdala UE Celje. gnw-46499

Volgyi Dean, Ribarjevo naselje 9, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A -
125, BGH, reg. št. 15167, izdala UE Len-
dava. gnz-46546

Vučko Jože, Razkrižje 13, Ljutomer, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
6486, izdala UE Ljutomer. gnf-46416

Vulevič Momčilo, Srebrničeva ulica 1,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 9792. gnc-46194

Zalar Brigita, Chengdujska cesta 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189884, reg. št. 216655, izdala UE Ljub-
ljana. gns-46578

Zavasnik Marjetka, Markovo 15, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18031, izdala UE Kamnik. gnf-46491

Zelenko Franc, Šentiljska 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1221309, izdala UE Maribor. m-92

Zemljič Janez, Lokavci 10, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10479, izdala UE Gornja Radgona.
gnm-46059

Zobarič Štefan, Ponikve 21, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 10157, izdala UE Brežice.
gnq-46230

Zorko Anton, Kovača vas 131, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 2839, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-46072

Zvonar Vili, Dol pri Šmarju 14/a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 13879, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gni-46513

Žalec Simon, Ulica pod gozdom 16,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11055, izdala UE Črnomelj.
gnd-46393

Žgajnar Elizabeta, Krka 50/a, Krka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 787260,
reg. št. 16785, izdala UE Grosuplje.
gnq-46105

Žnidarič Gorazd, Rozmanova 24/i, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
233507, reg. št. 8073. gnk-46411

Žunić Jasna, Rozmanova 13, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1425934, reg. št. 10383, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnr-46154

Zavarovalne police

Adrinek Jurij, Ul. bratov Učakar 64,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0296967, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-46440

Kolmanko Ines, Dražgoška 6, Kranj, za-
varovalno polico, št. 388094, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnw-46524

Mijavšek Branko, Kolmanova 72, Ore-
hova vas, zavarovalno polico, št. 253009,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-86

Podlipnik Helena, Polanškova ulica 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0186086
in AO 0304086, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnp-46131

Pokeržnik Zlatko, Robindvor 110, Dra-
vograd, zavarovalno polico, št. 0294238.
gnt-46527

REMŠKAR d.o.o., Razori 21, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 750057, izdala za-
varovalnica Tilia. gno-46282

Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d.,
Gregorčičeva 11, 5000 Nova Gorica, pre-
klicuje police Avto kasko (ZAK 2-99) št.
42560; nezgoda (ZAN 5-95) št. 22305;
začasno kritje (ZAV 11-00) št. 3013402-
3013405; začasno kritje (ZAV 11-00) št.
3013407; bela polica (ZAV 11-00) št.
66772. Ob-43039

Šabeder Slavica, Zimica 1/a, Zgornja
Korena, zavarovalno polico, št. 379942.
gnq-46080

Šepić Harka, Jakčeva 2, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 001013643390, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnr-46604

Tavčar Mitja, Tomšičeva 8, Sežana, za-
varovalno polico, št. 0743945, izdala zava-
rovalnica Adriatic d.d. gnd-46568

Trček Adela, Žaucerjeva ulica 17, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 687848, izda-
la zavarovalnica Tilia. gni-46213

Spričevala

Adrović Senad, Groharjeva ulica 4, Ka-
mnik, spričevalo Srednje šole Domžale, iz-
dano leta 1996/97, 1997/98 in 1998/99.
gnx-46198

Ajdnik Katja, Platinovec 2/a, Grobelno,
indeks, št. 18910584, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnt-46152

Alibegič Sadmir, Zelena pot 5, Črnome-
lj, spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Črnomelj,
program kovinar - strojnik. gnf-46191

Arsič Ivana, Kriva 4, Piran - Pirano,
spričevalo  Srednje  kovinarske  šole,  po-
klic frizer, izdano leta 1999/2000.
gnf-46516

Bajda Ambrož, Podkraj 72, Hrastnik, sp-
ričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje trgovske šole, izdano
leta 1998. gnt-46502

Bečirović Zijad, Kakanj, Kakanj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1975. gnb-46495

Beltram  Eva,  Ivana  Suliča  3,  Šempe-
ter pri Gorici, indeks, št. 18940834, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnq-46605

Benčič Antonija, V Dovjež 9, Ljubljana,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo Srednje šole za medicinske se-
stre, babice, izdano leta 1980, 1981,
1982. gne-46342

Berglez Albina, Kovorska cesta 13, Tr-
žič, diplomo SŠEDU Kranj, izdana leta
1989. gnf-46095

Bijol Gregor, Sp. trg 7, Vuzenica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole Slovenj Gradec, izdano 26. 6.
1997. gnl-46185

Cimermančič Nataša, Vinja vas 35, Novo
mesto, indeks, št. 41032230, izdala Fakul-
teta za organizacijske vede, izdan na ime
Repše Nataša. gng-46190

Corel Marjan, Mahovnik 41, Kočevje, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinst-
vo in turizem v Ljjubljani, izdano leta 1999.
gny-46247

Černe Adela, Miren 142/d, Miren, inde-
ks, št. 26225, izdala Visoka upravna šola v
Ljubljani. gnm-46184

Čuda Polonca, Ulica Štefke Zbašnikove
10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1999.
gnv-46350

Delorenzo Terezija, Sneberska cesta
122, Ljubljana, preklic spričevala o zaključ-
nem izpitu, objavljen v Ur. l. RS, št. 6/2001.
gnr-46204

Denac Jurica, Ob sotočju 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnf-46616

Dobaj Stanislav, Pobreška c. 38, Mari-
bor, zaključno spričevalo Kovinarske šole v
Mariboru, izdano leta 1966. m-84

Doberšek Aleš, Železno 16/c, Žalec, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole Celje, št. 3 - 5a / 98, izdano leta
1998. gnk-46161

Drašler Nada, Dražica 5, Vrhnika, potr-
dilo o pridobitvi usposobljenosti za promet z
neustekleničenimi vini, izdala Srednja šola
za gostinstvo in turizem, dne 10. 12. 1983.
gnn-46583

Drlje Sanja, Matka Ladinje 28, Umag,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gostinske in turistične šole Izola, izda-
no leta 1992, izdano na ime Krizmanič Sa-
nja. gnw-46224

Erpe Mary, Drganja sela 46, Straža, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole tehniške in
zdravstvene usmeritve, program strojništvo,

izdano leta 1990/91, izdano na ime Jenko-
le Mary. gnr-46079

Fabjan  Vesna,  Grčna  29,  Nova  Gori-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
in ekonomske šole v Novi Gorici - smer
poslovni tehnik, izdano leta 1997.
gnw-46299

Filipič Diana, Kardeljeva 57, Maribor, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1987, 1988 in
1989. m-81

Fridl Andrej, Vinarska ulica 19, Maribor,
diplomo SERŠ v Mariboru, št.
150/I-1045/88, izdana leta 1988. m-74

Fujs Anton, Krog, Murska ulica 10, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo št. 1ZT/971,
izdala Srednja zdravstvena šola Murska So-
bota, izdano leta 1997. gnm-46084

Godec Dragica, Njiverce 32, Kidričevo,
zaključno spričevalo Zdravstvene šole Mari-
bor, izdano leta 1972. m-91

Godec Janez, Zgornja Jevnica 9, Kres-
nice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gra-
dbene šole v Ljubljani, izdano leta 1992 in
1993. gng-46490

Goručan Berta, Kraigherjeva 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega ce-
ntra za blagovni promet Celje, št.
62-11/16-2, izdano 24. 6. 1974, izdano
na ime Colnarič Berta. gny-46097

Grilc Aleš, Ul. 9. septembra 11, Šempe-
ter pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehnične šole tehničnih storitev v Ljubljani -
smer oblikovalec kovin. gnm-46209

Hamzić Ismeta, Redže Porobiča 171,
Odžak, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1988, izdano na ime Hasanagić Ismeta.
gnj-46441

Hočevar Janez, Tolčane 7, Zagradec,
spričevalo o končani OŠ Krka, izdano leta
1976. gnf-46116

Horvat Tanja, Ulica Josipa Lapajne 8,
Cerklje na Gorenjskem, indeks, št.
41043981, izdala Fakulteta za organizacij-
ske vede v Kranju. gnf-46091

Hren Polona, Prešernova cesta 5, Ljub-
ljana, indeks, Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani. gnv-46450

Hribar Andrej, Žerovnica 8/b, Grahovo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovi-
narske šole v Domžalah, izdano leta 1979.
gnh-46389

Hrovat Amalija, Jakčeva 21, Novo me-
sto, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo, izdan leta 1995.
gnn-46083

Jakoš Marko, Šentvid pri Stični 42, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gostinske šole, izdano leta 1992,
1994. gnb-46195

Jazbec Ivan, Drožanje 13, Sevnica, spri-
čevalo 1., 2. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur, izdano leta 1974 in 1975.
gne-46192
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Kadirić Irma, Kopitarjev trg 2, Vodice,
spričevalo od 1 do 5 razreda OŠ Šmartno.
gnc-46069

Kadirić Irma, Kopitarjev trg 2, Vodice,
spričevalo 6. razreda OŠ Vodice.
gnz-46071

Kajba Marija, Pod Plevno 105, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Mlekarske pokli-
cne šole v Kranju, izdano leta 1971, izdano
na ime Košenina Marija. gno-46332

Kanoni Urška, Trebinjska ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poljan-
ske gimnzije, izdano leta 1992. gnk-46336

Kastelic Jože, Slatnarjeva ulica 1, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, iz-
dano leta 1985. gnx-46098

Kegl Mihaela, Štantetova 22, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ludvika Pliberška
Maribor, izdano leta 1987. m-85

Kerčmar Leon, Cvetna 9, Murska Sobo-
ta, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pokli-
cne tehniške šole Murska Sobota, št.
1-KS/1601. gnc-46519

Kink Stanislav, Vinje 93, Dol pri Ljublja-
ni, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste,
izdano leta 1969. gng-46615

Knez Boris, Tomšičeva 35, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo Srednje šole za
miličnike kadete, št. I-278/5, izdano 25. 6.
1979. gnu-46063

Kolenc Klaudija, Preglov trg 8, Ljublja-
na, preklic diplome, objavljen v Ur. l. RS, št.
6/2001. gnt-46202

Koplan Primož, Vit, Koliška 4, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gno-46357

Kovač Metka, Senožeti 86, Ljubljana, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in pa-
pirja, izdano leta 1993. gnz-46446

Kovačič Sebastijan, Reška cesta 7, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
v Ljubljani, izdano leta 1996. gnf-46341

Kozamurnik Vesna, Petkova ulica 43,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole,
izdano leta 1998. gnq-46480

Kožar Rajko, Kriška 26, Kranj, spričeva-
lo 4. letnika Srednje elektro in strojne stro-
ke Kranj, izdano leta 1966. gny-46347

Kremić Sanel, Cesta v Pečale 58, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole teh-
ničnoih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnb-46220

Kropec Martin, Strmec pri Sv. Florjanu
37, Rogatec, spričevalo 2. letnika Srednje
strokovne šole in poklicne šole v Celju, iz-
dano leta 1993. gnb-46320

Lečnik David, Tomšičeva 1/b, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letni-
ka RŠC Velenje, smer elektrotehnik, izdano
leta 1986. gng-46515

Lekič Daliborka, Koroška 37, Velenje,
indeks, št. 09990588, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gne-46417

Likar Matjaž, Ravenska vas 2, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje tehni-
čne šole - obdelovalec kovin. gnk-46086

Lipnik Maja, Klanec 15, Bistrica ob Dra-
vi, indeks, št. 20970146, izdala Pravna fa-
kulteta. gnt-46377

Lipovšek Mojca, Loka 5/g, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-79

Lužar Andrej, Dolgi Breg 28, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1981, na Ježici.
gnb-46595

Majetić Edita, Tržaška cesta 86, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole tehni-
čnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnd-46493

Melanšek Iztok, Žarova cesta 14, Vele-
nje, indeks, št. 21012574, izdala FDV v
Ljubljani. gnj-46137

Metelko Daniel Friederich, Grm 28, Tre-
bnje, maturitetno spričevalo ŠSTZU Novo
mesto, izdano leta 1985. gnc-46319

Mom Dušanka, Fram 51, Fram, spriče-
valo o končani OŠ Fram, izdano leta 1979.
m-77

Mori Nina, Geršakova 43, Maribor, in-
deks, št. 61179433, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-76

Novina Vesna, Zaloška cesta 65/a, Lju-
bljana, diplomo Centra strokovnih šol, izda-
na leta 1976 na ime Zupanc Vesna.
gnb-46145

Oblak Peter, Ulica A. M. Slomška 2, Še-
ntjur, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole Celje, izdano leta
1990/91. gnq-46130

Oset Mateja, Bodriška vas 16/a, Grobe-
lno, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Celje Center. gnl-46160

Pevc Blaž, Podlubnik 155, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Ivana Groharja.
gnu-46626

Pirš Jana, Kosovelova 43, Ljubljana, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, izdano leta 1990.
gny-46122

Pizzulin Martina, Vipavska 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol - smer frizerstvo, št. 199, izdano
na ime Vidmar Martina. gnn-46358

Pogačar Stnislav, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ
Trnovo. gnb-46520

Polak Tomi, Ig 441, Ig, spričevalo 1.
letnika Ceneta Štuparja - pek, izdano leta
1998. gnw-46603

Praprotnik Franci, Dvorje 4/c, Cerklje
na Gorenjskem, diplomo Srednje gradbene
šole v Kranju, izdana leta 1979. gnc-46419

Pravst Gregor, Gogalova ulica 10, Kra-
nj, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
v Celju. gnd-46193

Ratej Vesna, Brestovec 35/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje kme-

tijske in gospodinjske šole Šentjur, izdano
leta 2000. gni-46088

Rebolj David, Malgajeva ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Trgovske aka-
demije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnq-46580

Ribič Marija, Ahacljeva 16, Maribor, sp-
ričevalo 1., 2 in 4. letnika Kmetijske sred-
nje šole Maribor, izdano leta 1965, 1966 in
1968. m-88

Roter Vanek, Šentrupert 7, Gomilsko,
zaključno spričevalo Poklicne živilske šole
Maribor, izdano 30. 8. 1979. m-100

Rupnik Mitja, Kersnikova cesta 3, Gro-
suplje, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1998. gne-46092

Sekulić Ivana, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole,
izdano leta 1995. gnk-46561

Strelec Klavdija, Ormoška cesta 102,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole v Mariboru, št. 482, izdano
leta 1992. gnr-46354

Svenšek Železnik Alenka, Dol. Zabukov-
je 10, Trebelno, spričevalo 1. in 2. letnika ,
poklic gostinski tehnik. gnk-46186

Šabanović Jasmin, Bohoričeva ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vodmat,
izdano leta 1999. gnj-46562

Škraba Anica, Ig 194/a, Ig, indeks, št.
11960525, izdala Visoka šola za zdravstvo
v Ljubljani. gnu-46505

Štrucl Tomaž, Mencingerjeva 9, Breži-
ce, spričevalo 1. letnika Srednje šole Kr-
ško, izdano leta 1998. gnu-46351

Štrukelj Alenka, Zevnikova ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 1995. gnl-46435

Tekavec Matjaž, Cesta 1. maja 22, Je-
senice, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, smer poslovni tahnik - podjetni-
ško poslovanje. gnv-46200

Torlaković Krsto, Bijeljina, Bosna, diplo-
mo Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdana leta 1977. gnm-46609

Tutić Dejan, Na Korošci 2, Ljubljana, in-
deks, izdala Srednja trgovska šola v Ljublja-
ni. gnx-46623

Urankar Milena, Kebetova ulica 20, Ka-
mnik, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole v Ljubljani, izdano na ime Jerič
Milena. gnh-46447

Verbošt Boris, Mladinska ul. 12, Gornja
Radgona, diplomo IKŠ pri TAM-u v Maribo-
ru, izdana leta 1978. m-71

Vidic Marija, Seidlova cesta 26, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Celje, izdano leta
1983 in 1984. gnx-46523

Vidovič Franc, Velika Varnica 71/a, Zgo-
rnji Leskovec, spričevalo Poklicne šole za
voznike, izdano leta 1981. gno-46182

Vižintin Sara, Mirni kot 2, Portorož - Por-
torose, spričevalo 3. letnika SEPŠ Koper.
gno-46082
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Vrečko Irena, Jurklošter 9, Jurklošter,
diplomo št. 1123, izdala Železniške sred-
nje šole Maribor, prometno transportni odp-
ravnik. m-107

Vuličević Dragan, Cesta na Brdo 11, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehniških strok in osebnih storitev,
št. I/1511 R-31, izdano leta 1999.
gnb-46345

Weingerl Danijel, Bolebnečici 7/av, Sveti
Jurij ob Ščavnici, diplomo SKSMŠ Maribor,
izdana 1985/86. m-97

Zadnikar Cvetka, Brilejeva ulica 16, Lju-
bljana, diplomo Pedagoške akademije v Lju-
bljani, izdana leta 1974, na ime Adam Cvet-
ka. gnl-46335

Zeba Zoran, Draga 14/a, Velika Draga,
Hrvaška, indeks, izdala Srednja šola Ivana
Kavčiča v Ljubljani leto izdaje 1989.
gnn-46283

Zidar Janez, Fifnik 39, Šentjur, spriče-
valo o zaključnem izpitu SSŠ Štore, št. 194,
obdelovalec kovin, izdano 30. 8. 1994.
gnm-46434

Zorc Boris, Veliki Vrh pri Litiji 46/a, Liti-
ja, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 1974. gnc-46494

Žižek Mateja, Sp. Dobrenje 7, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem. m-96

Žlaber Aleksander, Rožengrunt 12,
Sv.Ana v Slov.goricah, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje živilske šole Maribor,
izdano leta 2000. m-105

Žnidar Špela, Žeje 6/c, Komenda, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojite-
ljske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, iz-
dano na ime Zalokar Špela. gnw-46399

Ostali preklici

ATP POVIRK & POVIRK TRANSPORT,
Pogled 1/a, Moravče, licenco, št.
0000389/20 z dne 25. 11. 1997 za vozili
z reg. tablico LJ-C3 - 60L. gne-46500

Balič Alojz, Cven 76/a, Ljutomer, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0131286. gnp-46081

Bostič Maja, Vojkova 50, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala izdala Gimnazije Polja-
ne. gns-46303

Brlogar Aleksandra, Kamnica 11, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 180,
SAP Ljubljana. gnw-46599

Bukovac d.o.o., Potok 16, Vas, delovno
knjižico, izdana na ime Jurkovič Matija ml..
gnq-46405

Bulovec Jure, Dovje 13, Mojstrana, de-
lovno knjižico. gnt-46052

Burmen Marija, Ulica Koroškega bataljo-
na 1, Ljubljana, delovno knjižico.
gnz-46496

Dimnik Petra, Vevška cesta 25, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 3699, izdala

Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnn-46333

Drole Barbara, Polje cesta VI/24, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gnk-46586

Ferenc Antun, Črešnjevec ob Dravi 7,
Ruše, delovno knjižico. m-69

Ferk Maja, Begunje 3, Begunje na Go-
renjskem, dijaško izkaznico, izdala izdala
Gimnazija Bežigrad. gno-46482

Gradnik Timotej, Trubarjeva cesta 27,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64960030, izdala Fakulteta za elektroteh-
niko v Ljubljani. gnc-46219

Grobelnik Marjan, Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja, št. 3298 z dne 1. 6. 1991.
gnv-46300

Hojnik Branko, Vozniška pot 26, Lovre-
nc na Pohorju, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 0180266.
gnl-46410

Jeraj Franc s.p., Rovte 18, Rovte, licen-
co št. 5887/3243-LM40/1998, izdala OZS
20. 1. 1998 za vozilo Mercedes-benz 1619
z reg. oznako LJ L3-190. gnh-46489

Jurak Marko, Kajuhova ulica 42, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnu-46601

JURČIČ & CO, Bodovlje 9/a, Škofja
Loka, licenco, št. 0000724/21 z dne
1. 12. 1997, za vozilo z reg. oznako KR
19-03L Mercedes Benz 1838K.
gnz-46550

Klemenčič Tomaž, Plešičeva 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-46156

Kočan Aldin, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 63000049,
izdalal Fakulteta za računalništvo in informa-
tiko. gnh-46339

Kosec Bojan, Na trati 4, Ljubljana, voz-
no karto, št. 949, izdal LPP. gnx-46598

Kosednar Kristina, Tomšičeva 29, Vele-
nje, delnice KRS Velenje, št. 018255,
018256, 018257, 018258. gnp-46106

Kosi Mateja, Ulica aktivistov 5, Ljub-
ljana,  študentsko  izkaznico,  št.
19352169, izdala Ekonomska fakulteta.
gnl-46585

Košmerl Suzana, Poljče 27, Begunje na
Gorenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0069319.
gnz-46471

Krizstan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-46618

Kunstelj Mihael, Parecag 150, Sečovlje
- Sicciole, pooblastilo o usposobljenosti za
gašenje požara na ladji, št.
02/09-1816/91-96, izdano 27. 9. 1996.
gnw-46053

Kunstelj Mihael, Parecag 150, Sečovlje
- Sicciole, pooblastilo o usposobljenosti za
ravnanje s sredstvi za reševanje, št.
01/09-6110/96 z dne 29. 9. 1996.
gnr-46054

Kunstelj Mihael, Parecag 150, Sečov-
lje - Sicciole, pooblastilo o usposobljeno-

sti  za  nudenje  prve  pomoči  na  ladji,
št. KK 000075 z dne 17. 5. 1999.
gnq-46055

Kunstelj  Mihael,  Parecag  150,  Se-
čovlje - Sicciole, pooblastilo za opravljanje
dela pomorskega strojnika prvega razre-
da, št. 02 / 09 - 620 / 72 - 96. gnp-46056

KURENT d.o.o., Ljubljanska cesta 10,
Kranj, vpisni list za vodni skuter, št.
01-0’3-414/1-1996, reg. IZ 1286, tip Ya-
maha FX1. gne-46542

Lavrenčič Franc, Zg. Partinje 144, Per-
nica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1091892. m-67

Lesar Ladislav, Krajna 24, Tišina, delov-
no knjižico, reg. št. 12008, ser. št. B
929374, izdana 9. 9. 1968 v Murski Sobo-
ti. gnn-46183

Mahkovec Peter, Zaloška cesta 76/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-46613

Melanšek Iztok, Žarova cesta 14, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 21012574,
izdala FDV v Ljubljani. gnk-46136

Mislej Slavko, Pri Habakuku 90/a, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 6226, izdala
UE Maribor. m-99

Nikolovska Žaklina, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-46329

Nusdorfer Silvo, Sečovlje 52, Sečovlje -
Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-10310/00-99.
gnz-46421

Osmanović Izabela, Klavčičeva 11, Ka-
mnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja zd-
ravstvena šola v Ljubljani. gnz-46321

Osrajnik MBrigita, Legenska 18, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnd-46093

PAAM AUTO d.o.o., Zavrč 7/a, Zavrč,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1135308. gng-46390

Pintar Benjamin Erazem, Žlebe 1/I, Me-
dvode, delovno knjižico. gns-46103

Pogačar Janez, Periška cesta 11/b, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnj-46187

Ramadani Adem, Mariborska cesta
53/b, Rače, 18 delnic KTV, št. 606.
gnm-46409

Ristić Čedo, Maistrova ulica 8, Litija, de-
lovno knjižico. gnz-46146

Slanič Cvetko, Dolge njive 1, Voličina,
delovno knjižico, št. 11246, izdala UE Le-
nart. m-72

Slapnik Mojca, Rožna dolina, Cesta
V/44, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
13477, izdala Fakulteta za družbene vede.
gnr-46554

Stipančič Damir, Milka Šobar 6, Metlika,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0170733. gny-46522

Šaponjić Katja, Na Gradišču 13, Mozir-
je, študentsko izkaznico, št. 18940876, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnf-46366

Šavnik Mojca, Kunaverjeva ulica 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-46344
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Ščurek Stojan, Plešivo 44, Dobrovo v
Brdih, kmetijski vložek, št. 2404, izdala UE
Nova Gorica. gnk-46365

ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco št.
0003151/62, izdana 20. 10. 1998 za vo-
zilo M.A.N. 19361FLS z reg. oznako LJ
C6-06J. gnx-46473

ŠPEDICIJA PIŠKUR d.o.o., Šlandrova
4/a, Ljubljana-Črnuče, licenco št.
0003151/62, izdana 20. 10. 1998 za vo-
zilo M.A.N. 19.362 z reg. oznako LJ
Z3-925. gnp-46481

TRANSSABOTIN d.o.o., Tolminskih Pu-
ntarjev 4, Nova Gorica, licenco, št.

0002245/89 za vozilo Mercedes Benz,
tip 1853 LS , reg. št. GO 76-80R.
gny-46547

Umek Urška, Malkovec 16, Tržišče, štu-
dentsko izkaznico, št. 30011694, izdala
FKKT v Ljubljani. gnl-46535

Vajda Štefan, Stojnci 17, Markovci, de-
lovno knjižico. gnn-46408

Vatovani Sandi, Gozdna ulica 19, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 64980170,
izdela Fakulteta za elektrotehniko.
gnm-46384

Vidic Božena, Tomšičeva 61, Jesenice,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1051539. gnz-46521

Vidmar Rok, Streliška 6, Kamnik, delov-
no knjižico. gnh-46414

Volk Franjo, Tomšičeva 29, Velenje, de-
lnice KRS Velenje, št. 029245, 029246,
029247. gnn-46108

Vuković Mladen, Brilejeva ulica 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnh-46439

Zavasnik Marjetka, Markovo 15, Kam-
nik, študentsko izkaznico, št. 4853, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gne-46492

Zemljak   Elizabeta,   Ulica   31.   divi-
zije   22,   Kranj,   delovno   knjižico.
gnz-46196
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EU & Gospodarstvo

Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEMPREDPISI O DEVIZNEM
POSLPOSLPOSLPOSLPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
Pred leti je podobna zbirka izhajala v posebnih mapah z mehanizmom, ki je omogočal
sprotno vlaganje listov z objavljenimi novimi oziroma dopolnjenimi predpisi. Zbirka je
ustrezala potrebam v času njenega izhajanja, čeprav je bilo treba posamezne njene
strani zelo pogosto menjavati. Ker je bilo sprememb in dopolnitev vse več, je zbirka
postajala tudi vse manj pregledna.
Čeprav bo zbirka poslej izhajala v knjižni obliki, ni spremenjena niti uredniška niti
grafična zasnova. Vse spremembe in dopolnitve predpisov so tiskane v ležečem tisku
(kurzivi); spremenjeno besedilo, ki več ne velja, je prečrtano, tako da je še vedno čitljivo
za prebiranje in uporabno za reševanje zadev po prej veljavnih predpisih. Na koncu
vsakega odstavka oziroma člena je objavljena tudi opomba, kdaj je novo besedilo
posameznega predpisa pričelo veljati, kar bo gotovo v veliko pomoč vsem uporabnikom
zbirke. Avtor zbirke je tudi poslej univ. dipl. iur. Marjan Mir.

V prvi knjigi iz te zbirke so zbrani predpisi o deviznem poslovanju, ki so bili objavljeni v
Uradnem listu RS do konca februarja 2000.

Cena 5.400 SIT z DDV 10523

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DEVIZNEM POSLOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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