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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

Ob-43321
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 24. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoško-

va 4,
– Golias Hinko, s.p., Ljubljana, Cesta na

Mesarico 2,
– Remas, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 3,
– Alpos Meding, d.o.o., Šentjur, Leona

Dobrotinška 2,
– Maritim, d.o.o., Ljubljana, Na Rojah

25,
– Mediline, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska

25,
– Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Ljub-

ljana, Rimska 8,
– Medias International, d.o.o., Ljubljana,

Resljeva 30,
– Labormed, d.o.o., Medvode, Zgornje

Pirniče 96/c,
– Medis, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 1,
– Žikplast, s.p., Škofja Loka, Hosta 10,
– Mikro+Polo, d.o.o., Maribor, Lackova

78,
– Labena, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska

cesta 130,
– Kemomed, d.o.o., Planina 3, Kranj.

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

bno dobaviti:
– material za mikrobiološko diagno-

stiko,
– laboratorijski pribor.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38614.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-43322
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

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

tev izbire): po razpisni dokumentaciji, najvi-
šje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

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

bno dobaviti: nakup pisarniškega mate-
riala.

7. Pogodbena vrednost: 4,295.136,51
SIT.

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

be: 5,561.914 SIT, 4,295.136,51 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Št.
2010/1-2000.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 1004-3 Ob-43339
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za blago.

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

tev izbire):

– ponujena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 10%,
– posebni pogoji (garancijski rok, za-

stopstvo v RS, nadomestni deli) – 40%
– reference – 5%,
– dobavni rok – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– skupina a) monitorji: –,
– skupina b) defibrilatorji: –,
– skupina c) respiratorji: Medicop me-

dicinska oprema, d.o.o., Obrtna ulica 43,
9000 Murska Sobota,

– skupina d) infuzijske črpalke: –,
– skupina e) mobilna hladilnica: Molli-

er, d.o.o., Storitveno, trgovsko in proizvo-
dno podjetje, Kidričeva 3, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: zdravstveni zavodi v
Republiki Sloveniji.

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

a) –,
b) –,
c) 68 kosov respiratorjev,
d) –,
e) 1 kos mobilne hladilnice.
7. Pogodbena vrednost (z DDV):
a) –,
b) –,
c) 47,294.588,88 SIT,
d) –,
e) 5,458.823,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
a) –,
b) –,
c) 56,759.632 SIT, 42,112.400 SIT,
d) –,
e) 4,587.246,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33732.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 3243 Ob-43340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3.člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za blago.

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

tev izbire):
– ponujena cena – 80%,
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– plačilni pogoji – 5%,
– reference – 10%,
– dobavni rok – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, slovenska naftna dru-
žba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1527
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča v Republiki
Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 110.000 litrov motornih olj.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
23,995.575 SIT.

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

be (brez DDV): 34,757.400 SIT,
23,995.575 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36961.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-43349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za blago.

3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponujena cena – 80%,
– plačilni pogoji – 5%,
– reference – 5%,
– dobavni rok – 10%.
5.
6. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-

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

bno dobaviti: 800.000 kg propana.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):

56,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36956.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 4300 Ob-43341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za blago.

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

tev izbire):
– ponujena cena – 70%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference – 10%,
– posebne ugodnosti – 5%,
– dobavni rok – 5%.

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

– skupina a) lokalni anestetiki: Kemo-
farmacija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana,

– skupina b) antibiotiki: Kemofarmaci-
ja, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča zavoda pri
zdravstvenih zavodih in farmacevtskih druž-
bah v Republiki Sloveniji.

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

a) različne količine raznih oblik,
b) različne količine raznih oblik.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
a) 12,578.433,60 SIT,
b) 9,680.397 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (z DDV):
a) 13,177.162 SIT,
b) 10,171.046 SIT, 10,141.187 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38537.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1032-4 Ob-43342
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev za blago.

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

tev izbire):
– ponujena cena – 80%,
– plačilni pogoji – 5%,
– reference – 10%,
– dobavni rok – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Agip Slovenija, d.o.o., Trg republike

3, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-

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

bno dobaviti: 9.000.000 litrov neosvin-
čenega motornega bencina 95 okt.

7. Pogodbena vrednost (z DDV):
683,040.960 SIT.

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

be (brez DDV): 626,184.000 SIT,
588,834.000 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36962.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-43417
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Bolnišni-

ca za ginekologijo in porodništvo Kranj, Ki-
dričeva 38a, Kranj.

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: 26. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja poprečna končna cena
in plačilni pogoji.

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

I. meso in izdelki iz mesa (celotna skupi-
na):

1. Yurij Jurmes, d.d., Ul. Leona Do-
brotinška 15, Šentjur,

2. Celjske mesnine, d.d., C. v Trnov-
lje 17, Celje,

3. Arvaj Anton, s.p., Britof 25, Kranj;
A) podskupina perutninsko meso (samo

podskupina): sposobnost se prizna nasled-
njemu ponudniku:

1. Pivka, d.d., Neverke 30, Košana;
B) podskupina ribe (samo podskupina):

sposobnost se prizna naslednjemu ponu-
dniku:

1. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Mengeš;

II. špecerija – mešano blago (celotna
skupina): sposobnost se prizna naslednjim
ponudnikom:

1. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo,

2. Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-
va c. 54, Škofja Loka;

A) podskupina jajca (samo podskupina):
sposobnost se prizna naslednjemu ponu-
dniku:

1. Yurij Jurmes, d.d., Ul. Leona Do-
brotinška 15, Šentjur;

III. sadje in zelenjava (celotna skupina):
sposobnost se prizna naslednjim ponudni-
kom:

1. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo,

2. Tuti Fruti Naklo, d.o.o., Glavna c.
28, Naklo,

3. Mercator Gorenjska, d.d., Kidriče-
va c. 54, Škofja Loka;

A) podskupina Zelenjava (samo podsku-
pina): sposobnost se prizna naslednjemu
ponudniku:

1. Gregorc Janez, Podbrezje 195,
Naklo;

IV. mleko in mlečni izdelki (celotna sku-
pina): sposobnost se prizna naslednjim po-
nudnikom:

1. Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pet-
rovče,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

3. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo;

A) podskupina mleko (samo podskupi-
na): sposobnost se prizna naslednjemu po-
nudniku:

1. Gregorc Janez, Podbrezje 195,
Naklo;

V. PVC, papirna konfekcija in čistilni pri-
pomočki (celotna skupina): sposobnost se
prizna naslednjim ponudnikom:

1. Chemo, d.d., C. v Mestni log 90,
Ljubljana,

2. Živila Kranj, d.d., C. na Okroglo 3,
Naklo,

3. Astra, d.d., Staničeva 41, Ljubljana;
A) podskupina PVC vrečke (samo pod-

skupina): sposobnost se prizna naslednje-
mu ponudniku:
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1. Binderand, d.o.o., Grič VIII/2, Ri-
bnica.

6. (a) Kraj dobave: JZ Bolnišnica za gi-
nekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a, Kranj.

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

– meso in izdelki iz mesa,
– špecerija – mešano blago,
– sadje in zelenjava,
– mleko in mlečni izdelki;
– PVC, papirna konfekcija in čistilni

pripomočki.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9, 4, 4, 6, 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
Ob-39470.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Ob-43479
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpoljnjevanje vseh izločitvenih
kriterijev in ob zagotavljanju zahtevane kvali-
tete ponuditi najnižjo končno vrednost pred-
računa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3,
3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: oprema za endoskopsko di-
agnostiko.

Oddelek za pediatrijo:
1. premični video stolp s procesorjem –

1 kom,
– videogastroskop – 1 kom,
– videokolonoskop – 1 kom,
– videorekorder – 1 kom,
– videoprinter barvni – 1 kom,
– varnostni ločilni element – 1 kom.
Oddelek za gastroentologijo in endosko-

pijo
1. Premični video stolp z videokamero –

1 kom,
– videokamera z monitorjem in ustrezni-

mi nastavki za ponujene aparature – 1 kom,
– fiberoptični gastroskop – 2 kom,
– fiberoptični duodenoskop – 1 kom,
– fiberoptični kolonoskop – 1 kom,
– xenoski izvor svetlobe z insuflacijo

zrak/voda – 1 kom,
– varnostni ločilni element – 1 kom.
2. Premični video stolp s procesorjem –

1 kom,
– videoduodenoskop – 1 kom,
– varnostni ločilni element – 1 kom.
3. Premični video stolp s procesorjem –

1 kom,
– videokolonoskop – 1 kom,
– varnostni ločilni element – 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 29,165.847
SIT.

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

be: 29,650.924,80 SIT, 29,165.847 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38260.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 514/2793 Ob-43480
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 31. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: HE Vuhred, HE Ož-
balt.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 2 diesel agregata.

7. Pogodbena vrednost: 32,024.400
SIT.

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

be: 74,886.333 SIT, 39,276.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38392.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 0512/308/139-00 Ob-43486
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
24. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 3 ve-
ljavne in popolne ponudbe. Naročnik je
upošteval vsa merila, podana v razpisni do-
kumentaciji  (cena, višina popusta, finančno
stanje ponudnika, reference), ter izbral naj-
ugodnejšega ponudnika, kot je navedeno v
5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba
d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Ministrstva za notranje zadeve RS in Policije
na območju celotne države.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno doba-
viti:

– papir in papirni izdelki
– pisarniški pripomočki
– potrošni material za pis. stroje
– ostali material
– material za tiskarno.

Dobava artiklov je sukcesivna  in bo na
lokacijah posameznih organizacijskih enot
naročnika na celotnem območju države.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost je 246,078.604,99 SIT z vključenim
DDV.

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

be: 251,197.022,23 SIT z vključenim DDV,
239.245.623,98 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 102 dne 10. 11. 2000, Ob- 38555.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-43496
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski in-

štitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 28-05-262, faks 28-05-255.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis odprti posto-
pek.

3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je
po točkovanju tehničnih karakteristik, po-
nudbene cene, garancijskega roka in ser-
visa, posebnih tehničnih zahtev ter refe-
renc za dobavo sadjarskega traktorja (toga
izvedba s kabino) dobila največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ITRO Štore, d.o.o., Železar-
ska c. 3, Štore.

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

bno dobaviti: sadjarski traktor (toga iz-
vedba s kabino).

7. Pogodbena vrednost: 7,317.321 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,925.000 SIT, 7,031.710 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 110-111 z dne 1. 12. 2000.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 11/2-75/8/2001 Ob-43504
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

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

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

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi. Naročnik namreč v skladu z
41. členom ZJN ni mogel sprejeti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je bila
popolna le ponudba ponudnika Elektrona-
bava d.d., Cesta 24. junija 3, Ljubljana.

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

bno dobaviti: dobava telekomunikacijske-
ga materiala – LTŽ okvirji in pokrovi.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36511.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-75/9/2001 Ob-43506
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

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

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

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi. Naročnik namreč v skladu z
34. členom ZJN ni mogel sprejeti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je bila
v roku predložena le ena ponudba.

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

bno dobaviti: dobava in potisk bombaž-
nih izdelkov – 10.500 kosov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38432.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 75/318/2001 Ob-43600
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 01/474-24-42.

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

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

tev izbire): izbrana ponudnika sta imela po
posameznih tehnično zaključenih celotah
najvišje točke kot rezultat naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (najnižja po-
nudbena cena): 55%,

– plačilni pogoji: 3%,
– potrjene reference s strani uporabni-

kov, za isti rang moči za obdobje dveh let
od dane ponudbe ter z možnostjo ogleda
referenčnega objekta: 5%,

– ovrednoten spisek dobave tehnične in
tehnološke dokumentacije iz katerega je
razvidna kvaliteta dobave opreme in stori-
tev: 10%,

– servis, rezervni deli, predložen pro-
gram šolanja kadrov, ovrednoteni stroški za
preventivno vzdrževanje za 10 let po izteku
garancijske dobe: 10%,

– ustreznost zahtevanim tehnološkim pa-
rametrom: 10%,

– priloženi tipski atesti in rezultati poseb-
nih preskusov pri zagonu referenčnega ob-
jekta: 7%.

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

– Prinsis, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana,
– C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– menjava DEA v RTP Beričevo (Prin-

sis),

– menjava usmernikov 220 V in bate-
rijskega preklopnega polja (C & G).

7. Pogodbena vrednost:
– Prinsis, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana:

33,483.125,20 SIT,
– C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana:

12,389.869,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,939.895,81 SIT, 42,373.548,56
SIT.

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

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

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-43605
1. Naročnik: Zdravstveni dom Nova Go-

rica osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva
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 Go-
rici.

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.

Edil Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 7/00 Ob-43320
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 42. člen ZJN.

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 80%,
– garancije – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he na objektu Slovenska 17 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 25,379.967,36
SIT.

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

be: 35,065.079,50 SIT, 25,379.967,36
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.

13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-43419
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje – Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje , kon-
taktna oseba Jure Ocvirk, dipl. inž. el., Ko-
munalna direkcija , tel. 5/42-65-800.

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

3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila – uteme-

ljitev: merila: cena 70%, usposobljenost po-
nudnika 10%, referenčni objekti 5%, življen-
ska doba sijalk 5% in čas izvajanja posodo-
bitve 10% . Po objavljenih merilih in kriterijih
je izbrani ponudnik dosegel najvišje število
točk, to je 101,23865425 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Elektrosignal d.o.o, La-
va 6a, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: posodobitev naprav
javne razsvetljave na območju Mestne
občine Celje , gradbena dela Celje.

7. Pogodbena vrednost: 131,328.074
SIT z DDV.

8.
9. število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

224,448.220,00 SIT, 131,328.074 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 111 z dne
1. 12. 2000.

Mestna občina Celje

Št. 50/1-2001 Ob-43478
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota (po poobla-
stilu investitorja Ministrstva za zdravstvo Slo-
venije).

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

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

čilo dodeljeno: Gradis Inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Letališka 33 (poslovodeči partner).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela z vgradno opremo
in ureditvijo okolice za novogradnjo gi-
nekološko porodniškega oddelka Splo-
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šne bolnišnice Murska Sobota v Rakiča-
nu.

7. Pogodbena vrednost: 1.094,298.727
SIT.

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

1.330,783.115 SIT, 1.094,298.727 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000, Ob-34517
in popravek v Uradnem listu RS, št. 79 z
dne 8. 9. 2000, Ob-34959.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Št. 352-05-31/2000-0801-12 Ob-43553
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 22-01-412, faks 25-26-551.

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

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

tev izbire): usposobljenost – reference pri
podobnih delih, ponudbena cena, kvaliteta
pri predhodno izvedenih delih.

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

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja sekundar-
nega vodovoda s tlačnim razbremenilni-
kom za območje KS Kamnica–Medič.

7. Pogodbena vrednost: 87,119.777,43
SIT.

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

be: 120,037.248,74 SIT, 87,119.777,43
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: Ur. l. RS,
št. 100 z dne 27. 10. 2000, Ob-37861.

12., 13.
Mestna občina Maribor

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-43599
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška uli-
ca 12, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri oce-

njevanju ponudb ponudnikov je komisija
upoštevala naslednja merila: sodelovanje
ponudnika z delodajalci in šolami v lokal-
nem okolju, izkušnje pri delu z mladino in

brezposelnimi osebami, število organizira-
nih ogledov delovnih mest in preda-
vanj-predstavitev poklicev v preteklem letu
ter ceno, ki so jo ponudniki ponudili za po-
samezno storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za izvajanje dejavnosti Dru-
gače o poklicih je bil za vsako Območno
službo Zavoda Republike Slovenije za za-
poslovanje izbran eden izvajalec, in sicer:

Območna služba Izvajalec Pogodbena vrednost

OS Ljubljana Izida Zavod, Kotnikova 2, Ljubljana 3,500.000 SIT
OS Maribor MADE d.o.o., Gregorčičeva 5, Maribor 3,300.000 SIT
OS Celje RACIO d.o.o., Kidričeva 3, Celje 2,400.000 SIT
OS Kranj TIN Zavod, Eipprova 19, Ljubljana 1,900.000 SIT
OS Koper A – HELP, Svetovalne sotritve, Obala 118,

Portorož 1,700.000 SIT
OS Velenje INVEL d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje 1,700.000 SIT
OS Murska Sobota DART d.o.o., Mlinska 3, Lendava 1,900.000 SIT
OS Novo mesto Podjetniški center d.o.o, Ljubljanska 26,

Novo mesto 1,300.000 SIT
OS Nova Gorica KOPO d.o.o., Lukežiči 38a, Renče 1,300.000 SIT
OS Sevnica POSAVC-DŠB, Gubčeva 10a, Brežice 1,000.000 SIT
OS Ptuj ANIMACIJA d.o.o., Aškerčeva 1, Ptuj 1,000.000 SIT
OS Trbovlje AZOR d.o.o., Likozarjeva 14, Ljubljana 1,000.000 SIT

Skupaj 22,000.000 SIT

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

Storitev Najvišja Najnižja
ponudba ponudba

Organizacija predavanj-predstavitev poklicev s honorarjem
predavatelja 12.000 SIT 10.000 SIT
Organizacija predavanj-predstavitev poklicev brez honorarja
predavatelja 8.000 SIT 6.000 SIT
Organizacija obiska pri delodajalcu za skupine do
5 udeležencev 2.000 SIT 1.500 SIT
Obisk na šoli s ciljem promocije dejavnosti 5.000 SIT 4.000 SIT

11., 12.
Zavod RS za zaposlovanje

Ob-43481
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

1. tehnični del (utež 40%): vplivnost v %
– ustreznost predloženega
delovnega programa 40,
– izobrazbena struktura vsega
kadra, predvidenega za izvedbo
storitev 20,
– splošne izkušnje 10,
– reference na podobnih objektih,
sofinanciranih s strani PHARE 30,
2. finančni del (utež 60%)
višina ponudbene cene, glede na najnižjo
vrednost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DDC, d.o.o., Tržaška 190,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sveto-
vanje in strokovni nadzor nad izvedbo
Centralne čistilne naprave Celje (CČN
Celje).

7. Pogodbena vrednost: 27,170.000
SIT z DDV.

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

be: 47,540.500 SIT, 26,309.744 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 105 z dne 17. 11.
2000, Ob-38979.

Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Celje

Št. 0512/3-308/55-4-00 Ob-43482
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev prevoznih sredstev, gle-
de na priznano sposobnost izvajalca, ugo-
tovljeno z javnim razpisom servisa skupnih
služb vlade št. 466-32/99, objavljenim v
Ur. l. RS št. 100/99, za priznanje sposob-
nosti za vrednotenje državnega premoženja
(izbor cenilcev) nepremičnin (poslovnih pro-
storov, stanovanj in stanovanjskih hiš, po-
možnih objektov, stavbnih zemljišč), prevoz-
nih sredstev in opreme poslovnih prostorov
in stanovanj.
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3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 5. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k ponudbi je prispela
ena veljavna in popolna ponudba, in sicer
ponudba ponudnika Bruno Ličen, dipl. inž.
str, ki izpolnjuje pogoje poziva. Glede na to,
da je navedeni ponudnik edini, ki je ponudil
razpisano storitev, je izbran za izvedbo sto-
ritve, ki je predmet poziva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bruno Ličen, dipl. inž. str.,
Sp. Pirniče 36 a, 1215 Medvode.

6. Vrsta in obseg del: cenitev prevoz-
nih sredstev Ministrstva za notranje za-
deve, 220 enot, in sicer: osebna, tovor-
na, intervencijska, terenska vozila in
kombiji, motorji, motorna kolesa in ko-
lesa ter prikolice.

7. Pogodbena vrednost: ponudnik je po-
nudil storitev po ceni 565.000 SIT, brez po-
pusta in z davkom od osebnih prejemkov.

8.
9. Število prejetih ponudb:1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/22-00 Ob-43483

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 brez omejitev
za izvajanje storitve

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
25. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis so prispele 4
veljavne in popolne ponudbe. Pri ocenje-
vanju ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, ki so bila objavljena in podana v
razpisni dokumentaciji (odzivni čas, refe-
rence, dosegljivost ter finančno stanje
ponudnika), ter izbral najugodnejšega po-
nudnika, kot je navedeno v 5. točki te
objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbran je ponudnik Golfturist
d.o.o., Trdinova 3, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta storitve in opis: izvajanje stori-
tev organiziranja prevozov tujcev, ki so
v postopku odstranjevanja iz države.

7. Pogodbena vrednost: v okvirni letni
vrednosti 30,000.000 SIT z vključenim
DDV.

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

ne ponudbe: 31,50 točk, 25,00 točk.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisav

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-22869.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/43-6-00 Ob-43484
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na priznano sposobnost izvajalca,
ugotovljeno z javnim razpisom servisa sku-
pnih služb vlade št. 466-32/99, objavlje-
nim v Ur. l. RS št. 100/99, za priznanje
sposobnosti za vrednotenje državnega pre-
moženja (izbor cenilcev) nepremičnin (po-
slovnih prostorov, stanovanj in stanovanj-
skih hiš, pomožnih objektov, stavbnih zem-
ljišč), prevoznih sredstev in opreme poslov-
nih prostorov in stanovanj.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 15. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na poziv k ponudbi je prispelo
7 veljavnih in popolnih ponudb. Naročnik
je ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo
pogoje poziva. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik v skladu z VIII. točko poziva kot
merila upošteval ceno storitve, ter za posa-
mezni sklop poziva izbral najugodnejšega
ponudnika kot je navedeno v 5. točki te
objave.

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

– za sklope 1, 2, 3: Rostohar Vladimir
dipl. gr. inž., Golek 4, 8270 Krško,

– za sklop 4: Rado Pintar dipl. gr. inž.,
Bedenčičeva pot 11, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg del:
Sklop 1: izvajanje storitve ugotavlja-

nja vrednosti nepremičnin:
– objekta PPP Maribor s pripadajočim

zemljiščem,
– 7 poslovnih stavb in 2 garaži s pripa-

dajočim zemljiščem v Mariboru,
– objektov in zemljišča (bivše stražarni-

ce Ceršak pri Mariboru).
Sklop 2:
Izvajanje storitve ugotavljanja vre-

dnosti nepremičnin:
– dela nepremičnine MNZ v Dobji vasi,

Ravne na Koroškem,
– objekta PP Lendava,
– dvonadstropnega poslovnega objekta

v Dravogradu.
Sklop 3:
Izvajanje storitve ugotavljanja vre-

dnosti nepremičnin:
– več objektov in zemljišč bivše stražni-

ce Lipica pri Sežani,
– 2-sobnega stanovanja v Tolminu.
Sklop 4:
Izvajanje storitve ugotavljanja vre-

dnosti nepremičnin:
– poslovnih prostorov PP Kranj,
– prostorov PP Črnomelj v večnamenski

poslovni stavbi v Črnomlju.
7. Pogodbena vrednost:
Za sklop 1,2,3 (Rostohar Vladimir dipl.

gr. inž.) je 299.997,81 SIT, z vključenim
10% popustom in 19% DDV.

Za sklop 4 (Rado Pintar dipl. gr. inž.) je
113.753,89 SIT, z vključenim 20% popu-
stom in davkom od osebnih prejemkov, brez
DDV.

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

be:
Sklop 1:
– 573.999,99 SIT brez popusta, z vklju-

čenim davkom od osebnih prejemkov in
19% DDV,

– 214.200 SIT z vključenim 10% popu-
stom in 19% DDV.

Sklop 2:
– 573.999,99 SIT z vključenim 26% po-

pustom, brez davka od osebnih prejemkov
in brez DDV,

– 117.810 SIT z vključenim 10% popu-
stom in 19% DDV.

Sklop 3:
– 210.000 SIT brez popusta, z vključe-

nim davkom od  osebnih prejemkov in 19%
DDV,

– 85.680 SIT z vključenim 10% popu-
stom in 19% DDV.

Sklop 4:
– 289.800 SIT z vključenim 10% popu-

stom, davkom od  osebnih prejemkov in
19% DDV,

– 113.753,89 SIT z vključenim 20% po-
pustom in davkom od osebnih prejemkov,
brez DDV.

11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
Ob- 264.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/57-4-00 Ob-43485
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev nepremičnin, glede na
priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno
z javnim razpisom servisa skupnih služb vla-
de št. 466-32/99, objavljenim v Ur. l. RS
št. 100/99, za priznanje sposobnosti za
vrednotenje državnega premoženja (izbor
cenilcev) nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, pomožnih ob-
jektov, stavbnih zemljišč), prevoznih sred-
stev in opreme poslovnih prostorov in sta-
novanj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
15. 5. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k ponudbi je prispelo 5
veljavnih in popolnih ponudb. Naročnik je
ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo pogo-
je poziva. Pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik upošteval merilo »cena storitve« ter iz-
bral najugodnejšega ponudnika, kot je na-
vedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbran je ponudnik Rostohar
Vladimir, dipl. gr. inž., Golek 4, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg del: cenitev in določi-
tev višine najemnine za gostinski objekt
z opremo, v počitniškem naselju Debeli
rtič.
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7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost je: 95.200 SIT, z vključenim 20%
popustom in 19% DDV.

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

be:
– 198.000 SIT z vključenim 26% popu-

stom, brez davka od osebnih prejemkov in
brez DDV,

– 95.200 SIT, z vključenim 20% popu-
stom in 19% DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
Ob-264.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

naročila blaga

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

Št. 1032-6 Ob-43348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-48.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zamenjava di-
zel goriva za kurilno olje po 3. in 7. točki
55. člena.

Pred dodelitvijo javnega naročila so bili
izvedeni trije neuspešni javni razpisi za obno-
vitev dizel goriva, pri katerem je vsebnost
žvepla višja od določene v 4. členu odred-
be o kakovosti tekočih goriv glede vsebno-
sti žvepla, svinca in benzena (Ur. l. RS, št.
8/95, 91/98; v nadaljevanju: dizel gorivo)
in za zamenjavo dizel goriva za kurilno olje.
Za nujno zamenjavo obstoječega dizel gori-
va pa sta poleg zime, zaradi katere se spre-
minja kvaliteta dizel goriva in zaradi katere
je otežen prevzem in transport dizel goriva,
še naslednja dva razloga: skladiščnik najve-
čje količine dizel goriva je v prisilni poravna-
vi in dovoljenje za porabo obstoječega dizel
goriva je veljavno samo do konca leta 2000.

3. Datum izbire: 17. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano
edinima ponudnikoma, ki sta v predhodnih
postopkih javnega naročanja izkazala pri-
pravljenost za izvedbo zamenjave dizel
goriva.

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

– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana in

– OMV Istrabenz, d.o.o., Trgovina z naf-
to in naftnimi derivati, Ferrarska 7, 6000
Koper.

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. 2521-00-100019 Ob-43630
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

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

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: partnerji, združeni v konzorcij CPU
(med njimi tudi SRC.SI d.o.o.) so v Republiki
Sloveniji edini usposobljeni zagotavljati celovi-
to podporo standardnim programskim oko-
ljem, ki jih uporabljajo državni organi, saj ima-
jo ustrezno podporo pricipalov za standardna
programska okolja in razpolagajo z ustrezno
organizacijo ter kadri za opravljanje teh del.

3. Datum izbire: 1. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je realna in sprejemljiva
glede na dejanske tržne cene in usposob-
ljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška c.
116, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: za-
gotavljanje podpore za uporabo stan-
dardnih programskih produktov – distri-
bucija 50 delovnih postaj.

7. Pogodbena vrednost: 1,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 2521-00-100024 Ob-43631
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

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

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: Microsoft je za edinega prodajal-
ca licenc določil za to usposobljenega LAR
(Large Account Reseller – dobavitelj velikim
uporabnikom) Gambit trade d.o.o.

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. 81-33/07 Ob-43382
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tele-
faks 01/474-24-32.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija DV
2×110 kV Fala–Pekre v naslednjem ob-
segu storitev in dobav:

– demontaža in rušenje obstoječega da-
ljnovoda, gradbena dela na daljnovodu,
montaža jeklenih konstrukcij in elektromon-
tažna dela z montažo OPGW,

– izdelava in dobava jeklenih konstrukcij,
– dobava opreme daljnovoda,
– optični kabelski sistem,
– telekomunikacijska oprema.
4. Kraj dobave: HE Fala, RTP Pekre in

objekt.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: april 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba naročnika Borut Vertač-
nik, tel. 01/474-24-29, faks 01/474-24-
32, Sektor za investicije.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 1. 2001.

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

3. Datum izbire: 25. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je realna in sprejemljiva
glede na dejanske tržne cene in usposob-
ljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gambit trade d.o.o., Savska
3a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup MS ali MS NT workstation, MS offi-
ce premium, dostopniška licenca za MS
backoffice – 120 kom.

7. Pogodbena vrednost: 18,278.136 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

6. (a) Kraj dobave: rezervoarji v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zamenjava približno
6.993.535 litrov dizel goriva za kurilno
olje EL.

7. Pogodbena vrednost brez DDV:
44,129.245 SIT.

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

be: 31,129.245 SIT, 13,000.000 SIT.
11.

Zavod RS za blagovne rezerve
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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
Ob-43610

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku – nabava pisarni-
ške opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42732 se
15. točka popravi in se pravilno glasi:

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 50%,
– kvaliteta: 40%,
– garancija: 10%.

Mestna občina Ljubljana

Št. 025-6/2001-3 Ob-43323
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Glavnega urada Geodetske upra-
ve Republike Slovenije.

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

4. Kraj dobave: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 3. 2001
do konca leta 2001 oziroma največ za do-
bo enega leta od sklenitve pogodbe/ v skla-
du z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 8.30 v prostorih Ge-

odetske uprave Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-7/2001-3 Ob-43324
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Ce-
lje, Ul. XIV. divizije 12, Celje.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Celje in

Izpostava Celje, Ul. XIV. divizije 12, Celje,
– Izpostava Laško, Mestna ul. 14, La-

ško,
– Izpostava Slovenske Konjice, Mestni

trg 6, Slovenske Konjice,
– Izpostava Šentjur pri Celju, Mestni trg

10, Šentjur pri Celju,
– Izpostava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev

trg 11, Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 9.15 v prostorih Ge-
odetske uprave Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-8/2001-3 Ob-43325
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Ko-
per, Cankarjeva ulica 1, Koper.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Koper in

Izpostava Koper, Cankarjeva ulica 1, Ko-
per,

– Izpostava Postojna, Jenkova ul. 3, Po-
stojna,

– Izpostava Sežana, Kosovelova ulica 1,
Sežana,

– Izpostava Ilirska Bistrica, Vojkov dre-
vored 14, Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
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2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-9/2001-3 Ob-43326
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Mur-
ska Sobota, Slomškova ul. 19, Murska
Sobota.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Murska

Sobota in Izpostava Murska Sobota, Slom-
škova ul. 19, Murska Sobota

– Izpostava Gornja Radgona, Kerenči-
čeva ul. 13, Gornja Radgona,

– Izpostava Lendava, Partizanska ul. 7,
Lendava,

– Izpostava Ljutomer, Prešernova ul. 18,
Ljutomer.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 10.45 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-10/2001-3 Ob-43327
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Nova
Gorica, Kidričeva cesta 14, Nova Gori-
ca.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Nova Go-

rica in Izpostava Nova Gorica, Kidričeva ce-
sta 14, Nova Gorica,

– Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ul.
28, Ajdovščina,

– Izpostava Idrija, Arkova ul. 13, Idrija,
– Izpostava Tolmin, Mestni trg 1, Tol-

min.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do konca leta 2001 oziroma naj-
več za dobo enega leta od sklenitve pogod-
be/ v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 11.30 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-11/2001-3 Ob-43328
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Mari-
bor, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Maribor

in Izpostava Maribor, Ulica Heroja Tomšiča
2, Maribor,

– Izpostava Slovenska Bistrica, Titova
cesta 34, Slovenska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 12.15 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-12/2001-3 Ob-43329
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Kranj in

Izpostava Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
– Izpostava Jesenice, Cesta maršala Ti-

ta 86, Jesenice (lokacija se bo sredi leta
spremenila),

– Izpostava Radovljica, Gorenjska cesta
14, Radovljica,

– Izpostava Škofja Loka, Mestni trg
38/II, Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 8.30 v prostorih Ge-

odetske uprave Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-13/2001-3 Ob-43330
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Novo
mesto, Ljubljanska cesta 26, Novo me-
sto.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Novo me-

sto in Izpostava Novo mesto, Ljubljanska
cesta 26, Novo mesto,

– Izpostava Črnomelj, Kolodvorska c.
30a, Črnomelj,

– Izpostava Trebnje, Goliev trg 4, Treb-
nje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do konca leta 2001 oziroma naj-
več za dobo enega leta od sklenitve pogod-
be/ v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
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2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 9.15 v prostorih Ge-
odetske uprave Republike Slovenije, Zem-
ljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-14/2001-3 Ob-43331
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Slo-
venj Gradec, Francetova c. 7, Slovenj
Gradec.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Slovenj

Gradec in Izpostava Slovenj Gradec, Fran-
cetova c. 7, Slovenj Gradec,

– Izpostava Ravne na Koroškem, Čečov-
lje 12a, Ravne na Koroškem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
ni 2.500 SIT na žiro račun
50100-845-62067 18
25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-15/2001-3 Ob-43332
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Sev-
nica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Sevnica

in Izpostava Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevni-
ca,

– Izpostava Brežice, Trg izgnancev 16,
Brežice,

– Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 15,
Krško.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 30. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 10.45 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-16/2001-3 Ob-43333
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Ptuj,
Krempljeva ulica 2/I, Ptuj.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za celotno javno naročilo.

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Ptuj in iz-

postava Ptuj, Krempljeva ul. 2/I, Ptuj,
– Izpostava Ormož, Vrazova ulica 9, Or-

mož.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do konca leta 2001 oziroma naj-
več za dobo enega leta od sklenitve pogod-
be/ v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 11.30 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-17/2001-3 Ob-43334
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Vele-
nje, Prešernova cesta 1, Velenje.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Velenje

in Izpostava Velenje, Prešernova cesta 1,
Velenje,

– Izpostava Mozirje, Hofbauerjeva ul. 22,
Mozirje,

– Izpostava Žalec, Levstikova cesta 14,
Žalec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 22. 3.
2001 do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe/
v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 12.15 v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-

lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-18/2001-3 Ob-43335
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala za po-
trebe Območne geodetske uprave Ljub-
ljana, Cankarjeva cesta 1, Ljubljana.

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

4. Kraj dobave:
– Območna geodetska uprava Lljubljana

in izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1, Ljub-
ljana,

– Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta
80, Domžale,

– Izpostava Grosuplje, Adamičeva cesta
6, Grosuplje,

– Izpostava Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik,

– Izpostava Kočevje, Kidričeva cesta 5a,
Kočevje,

– Izpostava Litija, Jerebova ulica 14, Li-
tija,

– Izpostava Trbovlje, Obrtniška cesta 14,
Trbovlje,

– Izpostava Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vr-
hnika,

– Izpostava Logatec, Tržaška cesta 13,
Logatec

– Izpostava Cerknica, Cesta 4. maja 24,
Cerknica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do konca leta 2001 oziroma naj-
več za dobo enega leta od sklenitve pogod-
be/ v skladu z veljavno zakonodajo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 13. uri, v prostorih
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Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
30. 4. 2001, odločitev do 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, fiksnost cene, dobavni rok, ce-
lovitost ponudbe, izkušnje naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode (01) 478 4921, Nives
Jurcan (01) 478 4927.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 278 Ob-43411
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reše-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c. 34,

4001 Kranj, poštni predal 18, tel.
+386-4-237-52-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: terensko
vozilo PV 1 + 3 (oznaka po slovenski tipi-
zaciji, 3.1.1. točka) za prevoz moštva in
čolna.

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

4. Kraj dobave: Kranj, Bleiweisova 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji posreduje Janko Klemenčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, vključno do 9. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 15. 3.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Gasilsko reševalna
služba Kranj, Bleiweisova 34.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 na sedežu Zavoda, ob
10. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 8 dni
po prejemu blaga in iztavitvi računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 35 točk,
– kakovost in funkcionalnost: 35 točk,
– prisotnost na trgu: 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 15. uro pri Janku Klemenčiču, tel.
04/23-75-263.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 2. 2001.

Javni zavod
Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 4142-7/01 Ob-43418
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, telefaks 05/627-10-21, št.
tel. 05/664-62-36.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za telovadnico sku-
paj s slačilnicami, garderobami in kabi-
netom.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona
Ukmarja v Kopru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža opreme do 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije se dobi na Ura-
du za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2001
do roka za oddajo ponudb, v času uradnih
ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, št. 51400-630-90004 s pri-
pisom: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za telovadnico Osnovne šole Anton
Ukmar.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
prvo nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT veljavna do 30. 4. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račun za
dobavljeno in montirano opremo bo izvajalec
izstavil po uspešno opravljeni primopredaji ce-
lotne opreme. Naročnik bo račun poravnal v
60 dneh po potrditvi primopredaje.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001, Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pogoj
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika
je izločitven. Pri izboru najugodnejšega po-
nudnika bosta upoštevani dve merili in si-
cer: cena in garancijska doba

1. Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov bodo točkova-
ne po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.9.
2. Najdaljša garancijska doba dobi 100

točk: Tmin=t1(100 točk).
Garancijska doba za opremo od ostalih

ponudnikov bo točkovana po naslednji for-
muli:

ti=100×(Ti/Tmax)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.1.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik,
ki bo zbral najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 2. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 462-02 Ob-43420
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.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
čevljev

Predmet javnega naročila Količina v parih
Čevlji – moški nizki, letni 1670
Čevlji – moški visoki, zimski 1710
Čevlji – ženski nizki, letni 392
Čevlji – ženski visoki, zimski 430
Zgoraj navedene količine so okvirne. Na-

ročnik si pridržuje pravico nabaviti manjšo
količino predmetov javnega naročila od raz-
pisane. Ponudnik mora zagotoviti ves osnov-
ni material, drobni oziroma potrošni materi-
al in dodatke 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 vrst čevljev, ali le za njegov
posamezni del, to je izdelava posameznih
vrst čevljev oziroma posamezne vrste čev-
ljev.

4. Kraj dobave: dobava čevljev bo 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.

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: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 3. 2000 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 10. uri, Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni ca-
rinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
3. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od vrednosti jav-
nega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancija 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 si-
cer:

– 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 man-
jše od razmerja med gibljivimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi dejavnosti, za
katero je ponudnik registriran.

Ponudnik je poslovno sposoben, in si-
cer:

– ponudnik je predložil vsaj eno referen-
co 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 13. 5. 2001 in 28. 3.
2001.

15. Merila za dodelitev naročila: meri-
la za ocenitev ponudb:

– garancijska doba,
– reference,
– cena.
Merilo pod 1. alineo “garancijska doba”

predstavlja 40% vrednosti. Merilo pod dru-
go alineo “reference” predstavlja 30% vre-
dnosti. Merilo pod tretjo alineo “cena” pred-
stavlja 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 v vre-

dnosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 15,000.000 SIT 7 točk
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 20,000.000SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 25,000.000 SIT 9 točk
in

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 30,000.000 SIT 10 točk.

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:
minimalna cena × 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: 2. 2. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 530-ozg/05 Ob-43443
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: službena
vozila za patronažno službo: terensko
vozilo za ZD Bohinj (1200 do 1400 ccm
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delovne prostornine) in osebna vozila
za ZD Bled, ZD Jesenice ter ZD Kranj
(1100 do 1250 ccm delovne prostorni-
ne - skupaj 3).

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

4. Kraj dobave: OZG - posamezni ZD iz
točke 3.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava v
aprilu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: OZG Kranj –
tajništvo Lidija Anzelc 04/20-82-102; do-
datne informacije na e-mail: stane.vid-
mar@ozg-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2001
do 15. 3. 2001; vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovno Zdravstvo Gorenjske
Kranj, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 ob 12. uri, ZD Kranj,
Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj, II. nad-
stropje, knjižnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menici.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 4. 2001, sprejem
odločitve previdoma 22. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
v smislu 26. člena ZJN je 6,600.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Ob-43491
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, faks
01/23-12-182.

3. (a) Vrsta in količina blaga: obrazci
za uveljavljanje zdravstvenega zavaro-
vanja (navedene so letne količine):

– Obr. M-1 (prijava v pokojninsko in in-
validsko ter zdravstveno zavarovanje): 72
000 obrazcev,

– Obr. M-3 (prijava o spremembi med
zavarovanjem): 26 000 obrazcev

– Obr. M-3a (sprememba podatkov o za-
poslenih osebah pri poslovnem subjektu):
150 obrazcev,

– Obr. M-DČ (prijava podatkov za zdrav-
stveno zavarovanje družinskih članov):
36000 obrazcev,

– Obr. ER-8 (prijava poškodbe pri delu):
1 100 obrazcev,

– Obr. ER-19/20 (prijava o začetku po-
slovanja zavezanca): 400 obrazcev,

– Obr. ER-21 (prijava o spremembi v
poslovanju zavezanca za prispevek): 300
obrazcev,

– Obr. PD-1 (prijava potrebe po delavcu
oz. pripravniku pri zavodu za zaposlovanje):
770 obrazcev.

4. Kraj dobave: sedeži območnih enot
naročnika.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave je takoj po sklenitvi pogodbe. Pogod-
ba se sklene za obdobje enega leta in se
podaljša do konca leta 2002 pod odložnim
pogojem zagotovitve sredstev v finančnem
načrtu in skladnosti podaljšanja pogodbe z
načelom gospodarnosti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507, Ljubljana, Marta Goričan,
soba 110.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno vsak delovni dan od 11. do
13. ure. Ponudnik, ki zahteva dvig razpi-
sne dokumentacije, mora predložiti: doka-
zilo o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije, iz katerega morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku (naziv, na-
slov, številka faksa, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne oz. navedba davčne šte-
vilke).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakaza-
ti na ŽR naročnika, št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročnika
v sobi 211, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana (vložišče, soba 51).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 3. 2001 ob 11.30 na naslovu Miklošiče-
va 24, v sobi št. 008, klet.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-

ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik ne zahteva po-
sebnih pogojev, ki bi jih moral izpolnjevati
ponudnik. Pogoji iz 41. člena ZJN so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 6. 6. 2001, naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel pred-
vidoma do 23. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– cena: 0-70 točk (vrednoti se končna
skupna vrednost ponudbe),

– dobavni rok: 0-15 točk (vrednoti se
dolžina ponujenega dobavnega roka),

– plačilni rok: 0-15 točk (vrednoti se dol-
žina ponujenega plačilnega roka).

16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 2. 2. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št.1273/00-47/03 Ob-43493
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

Kranj, faks: 04/237-31-67, tel.
04/237-31-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja extra lahkega
(KOEL) - 800.000 litrov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Mestna občina Kranj (24
odjemnih mest), FCO naročnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava kuril-
nega olja extra lahkega v letu 2001.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, taj-
ništvo Oddelka za družbene javne službe.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 3. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna pisarna.
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Zapečatena ovojnica mora biti jasno oz-
načena z napisom: “Ponudba za nabavo ku-
rilnega olja extra lahkega - ne odpiraj!“. Na
hrbtni strani ponudbe mora biti naveden to-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 3. 2001 ob 12. uri na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
soba št. 9.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva:

– bančna garancija v višini 5% od po-
nudbene vrednosti. Trajanje bančne garan-
cije za resnost ponudbe ne more biti krajše
od trajanja veljavnosti ponudbe.

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 5% od vredno-
sti pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izb rana 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: ponudnik mora predloži-
ti naslednja dokazila:

– je registriran in ima dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

– da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, s.p. predložijo potr-
dilo davčnega urada, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;

– izpisek iz sodne evidence, da ponu-
dniku v zadnjih petih letih pred objavo naro-
čila, ni bila izdana odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;

– potrdilo davčnega urada, da ima po-
ravnane davke in prispevke določene z za-
konom;

– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet na-
ročila (če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom);

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 obra-
zec, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka za pravne os-
ebe, oziroma davčna napoved za fizične
osebe;

– certifikat serije ISO 9001, ISO 14001;
– opis tehničnih možnosti za izvedbo po-

sla in opreme;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav

v zadnjih treh letih s potrdili kupcev oziroma
naročnikov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 20. 4. 2001, datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: mag. Boris Gabrič, tel.
04/237-31-35.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

19.
Mestna občina Kranj

Ob-43494
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

A) osebni računalniki – notesniki – ca.
13 kosov,

B) osebni računalniki – ca. 44 kosov,
C) grafične postaje – ca. 2 kosa,
D) delovne postaje za obdelavo video

slike – ca. 2 kosa,
E) DALET delovne postaje – ca. 5 ko-

sov,
F) tiskalniki – ca. 24 kosov,
G) monitorji – ca. 63 kosov,
H) strežniki – ca. 6 kosov.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije. Po-
nudniki lahko ponudijo opremo v celoti za
vse sklope skupaj od A–H oziroma po po-
sameznih sklopih v celoti. Ponudniki ne mo-
rejo ponuditi posamezne opreme iz posa-
meznega sklopa.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najpozneje
60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Sektor informatike – tajništvo, Mojca
Žnidaršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
faks 01/475-42-20.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2001
do dneva oddaje ponudb, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu
01/475-42-20 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45026,
sklic na številko 00-51-634-566, z oznako
predmeta plačila (številko razpisa) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 29. 3.
2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za
razpis št. 156/2001 – Računalniška opre-
ma”. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 3. 2001 ob 10. uri, v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje, JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe – po razpisni dokumenta-
ciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši rok plačila je 15 dni po izvedeni doba-
vi, podrobnosti so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpis
pravnega akta o skupni izvedbi JN.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
23. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za sklo-
pe A, B, C, D, E, F in G: ekonomska cena –
70%, plačilni pogoji – 5%, tehnična ustrez-
nost in kakovost opreme – 22%, dobavni
rok – 3%; za sklop H: ekonomska cena –
60%, plačilni pogoji – 5%, tehnična ustrez-
nost in kakovost opreme – 32%, dobavni
rok – 3% in po podmerilih, določenih v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev ali dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

JZ RTV Slovenija

Ob-43500
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mrežni

sistem za analizo slike in celična kirur-
gija.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
zaželene so ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse sklope skupaj;

sklopi:
– sklop A – sistem za osvetljevanje,
– sklop B – sistem za zajemanje,
– sklop C – programska oprema za ana-

lizo zajete slike,
– sklop D – mikroskop s priborom,
– sklop E – laser 1 (IR), laser 2 (UV),
– sklop F – optične komponente.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: junij 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu Me-
dicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljub-
ljana, faks 543-77-01; dodatne informacije
nudita doc. dr. Igor Poberaj, tel. 476-65-68
in prof. dr. Robert Zorec, tel. 543-70-80.

(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: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicin-
ska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljublja-
na.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti in označene z napisom: »Ne odpi-
raj – ponudba«, številko objave tega javne-
ga razpisa in navedbo predmeta javnega
naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 3. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, 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:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

- potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

7. (a) da je v zadnjih petih letih opravil
vsaj tri dobave opreme, navedene v javnem
razpisu;

(b) da je za vse sklope predložil doku-
mentacijo za uporabo opreme v angleškem
jeziku skupaj s certifikati o varnosti in da je
programska oprema v angleškem jeziku;

8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da bo ponujeno opremo dobavil naj-

kasneje v osmih tednih po podpisu pogod-
be;

10. da za resnost ponudbe predloži ban-
čno garancijo v višini 3% od ponudbene
vrednosti;

11. da ima izjavo banke:
– da bo dobil garancijo za dobro izved-

bo pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

– do bo dobil garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

12. da nudi 60 dnevni plačilni rok.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 3. 5. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
3. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– servis,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

vo: 2. 2. 2001.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-43501
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenja-
va okoli 9.000.000 litrov osvinčenega
motornega bencina 98 okt. z neosvin-
čenim motornim bencinom 95 okt.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko poleg ponudbe, ki zajema
celotno količino, ponudi tudi ponudbo za
zamenjavo delne količine, vendar ne manj
kot 1.000.000 litrov.

4. Kraj dobave: skladišča za ND v Re-
publiki Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe do 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, soba 1, tel. 01/589-73-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 2. 2001,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo za-
interesirani ponudniki dvignejo s potrdilom
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v
višini 5.000 SIT, katerega plačajo z virma-
nom na žiro račun Zavoda RS za blagovne
rezerve, št. 50101-603-402300, pri APP
Ljubljana, s pripisom »Javni razpis za obno-
vitev bencina – ne odpiraj« ali pri blagajni
Zavoda RS za blagovne rezerve. Znesek
plačila razpisne dokumentacije vključuje
19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 8. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom »Ponudba za
obnovitev bencina – Ne odpiraj!« – z naved-
bo številke objave javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 3. 2001 ob 11. uri,
v prostorih Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, sejna soba v VII. nadstropju,
v Ljubljani.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 31. 5. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
23. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena s plačilnimi pogoji – 80%,
– reference – 10%,
– bonitetna informacija o podjetju – 10%.
Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem

po naslednjem načinu:
– izmed vseh prispelih ponudb dobi ti-

sta, ki ima pri posameznem merilu najugo-
dnejšo varianto, eno točko, ostale ponudbe
pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem redu
in dobijo večje število točk. Pri posamez-
nem merilu je naveden odstotek, ki pred-
stavlja pomembnost merila, s katerim se
pomnoži število doseženih točk;

– seštevek tako dobljenih vrednosti pred-
stavlja končno oceno prispele ponudbe;

– kot najugodnejša bo izbrana tista po-
nudba, ki bo dosegla najmanjšo vrednost;

– v primeru enake vrednosti bo izbrana
kot najugodnejša ponudba, ki bo dosegla
manjšo vrednost po prvem kriteriju.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vida Trunk (telefon 01/589-73-00).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 403-10/01–2/2001 Ob-43556
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks: (01) 478-2743.

3. a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega, računalniškega in ostale-
ga potrošnega materiala za Davčno
upravo RS za obdobje enega leta.

b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
več sklopov (poljubno število sklopov) ali
vse sklope skupaj. V okviru posameznega
sklopa mora ponudnik ponuditi vse blago.
Naročilo bo oddano po naslednjih sklopih:

1. sklop – Glavni urad,
2. sklop – Posebni DU,
3. sklop – DU Brežice,
4. sklop – DU Celje,
5. sklop – DU Kočevje,
6. sklop – DU Koper,
7. sklop – DU Kranj,
8. sklop – DU Ljubljana,
9. sklop – DU Maribor,
10. sklop – DU Murska Sobota,
11. sklop – DU Nova Gorica,
12. sklop – DU Novo mesto,
13. sklop – DU Postojna,
14. sklop – DU Ptuj,
15. sklop – DU Velenje,
16. sklop – DU Hrastnik.
4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v

Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od sklenitve
pogodbe.

7.a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana – Služba za kadrovske
in materialne vire, pritličje, soba 013, Karin
Jakše.

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

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številko bančnega raču-
na kam je potrebno znesek nakazati): raz-
pisno dokumentacijo ponudnik prejme brez
plačila.

8.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 3. 2001 do 10. ure. Po-
nudnik lahko odda ponudbo priporočeno

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

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, prevzemnik Karin Jakše, pritličje,
soba 013.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 21. 3. 2001 ob
11. uri na naslovu: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se-
stavni del ponudbe je tudi veljavna ban-
čna garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe. Bančna garancija za resnost po-
nudbe se izda v višini 5% vrednosti po-
nudbe in mora biti veljavna do 21. 4.
2001. V primeru, da pogodbena vrednost
ne presega 25,000.000 SIT, bančna ga-
rancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ni potrebna.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih 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 21. 4. 2001. Najugodnejši ponudnik bo
predvidoma izbran do 26. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je najni-
žja cena ponudbe za posamezni sklop.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni bi-
lo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5.  2. 2001.

Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad

Ob-43574
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega materiala v skla-
du s specifikacijo v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana in območnih
enotah zavoda:

OE Ljubljana, OE Koper, OE Nova Gori-
ca, OE Kranj, OE Novo mesto, OE Celje,

OE Slovenj Gradec, OE Maribor, OE
Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001
do 31. 12. 2002.

7.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču za-
voda. Dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Ivanu Biščaku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 5. 3.
2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro
račun št.: 50100-603-401756 sklic na št.:
00 8600.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001 ob 12. uri na Zavodu RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 45 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,

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

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

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

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:.
· cena – 6 točk,
· dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
· posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponu-

dnik – 3 točke,
· plačilni rok – 3 točke,
· odzivni čas – 2 točki,
· celovitost in opisa ter skladnost vsebi-

ne ponudbe z zahtevami naročnika – 1 toč-
ka.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Ivanu Biščaku.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2001.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Ob-43603
1. Naročnik: Onkološki inštitut.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

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

– kruh in pekovsko pecivo,
– presno meso – mlado goveje, tele-

čje in svinjsko meso,
– presno meso – perutnina,
– mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– zamrznjene ribe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za kateroko-
li razpisano skupino živil, vendar mora po-
nuditi vsa živila iz izbrane skupine.

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zalo-
ška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne doba-
ve v obdobju enega leta .

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Onko-
loški inštitut, Nabavna služba, Zaloška 5,
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od te objave do dneva odpiranja po-

nudb, vsak delavnik od 9. do 14. ure. Vsi
zainteresirani ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo osebno z dokazilom o
vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s pred-
ložitvijo dokazila o vplačilu stroškov), da se
jim dokumentacijo pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo raz-
pisne dokumentacije za živila”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 3. 2001 z
jutranjo pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut, Nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 9. uri, Onkološki in-
štitut, Velika sejna soba, stavba C, Zaloška
2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za dobro izvedbo posla v višini 5% po-
godbene vrednosti za posamezno skupino
živil.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu s
47. členom Zakona o javnih naročilih in raz-
pisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ocenil vse primerne ponudbe, in si-
cer:

Za skupine živil:
– kruh in pekovsko pecivo,
– mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
bo naročnik Onkološki inštitut ocenil po-

nudbe po naslednjih merilih:
– ponudbena cena 60%,
– kvaliteta živil 40%.
Kvaliteto živil bo ocenjevala strokovna

komisija na podlagi senzoričnega ocenjeva-
nja.

Za skupine živil:
– presno meso – mlado goveje, telečje

in svinjsko meso,
– presno meso – perutnina,
– zamrznjene ribe,
bo naročnik Onkološki inštitut ocenil po-

nudbe na podlagi najnižje ponudbene ce-
ne.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2001.

Onkološki inštitut

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Ob-43343
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine

Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad

Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, tel.
03-759-27-16, faks 03-759-27-17.

3. (a) Opis in obseg gradnje: graditev
Poslovno stanovanjskega objekta Loče,
Loče pri Poljčanah, graditev obsega iz-
vedbo vseh del do pridobitve uporabne-
ga dovoljenja.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Loče pri Poljčanah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-

delava variantnih ponudb je možna.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
26. 3. 2001, čas izvedbe devet mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, tel.
03/759-27-16, faks 03/759-27-17, kon-
taktna oseba je Ema Kladnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitevponudbe, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 60.000 SIT ( v
ceno je vključen 19% DDV ), na žiro račun
50720-652-26656, Stanovanjski sklad Ob-
čine Slovenske Konjice, pri APP Slovenske
Konjice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
9. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 3. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Slovenske Konjice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe vnočljiva
na prvi pisni poziv v višini 2,000.000 SIT z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah, po-
drobneje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: podani v razpisni oku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 5. 2001, odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 16. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo morebitne druge infor-
macije o naročilu posredoval vsem ponu-
dnikom le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo
prejel najkasneje 5 dni pred pretekom roka
za oddajo ponudbena naslov naveden v 2.
točki tega naročila.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 1. 2001.

Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Št. 65-1/01 Ob-43344
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, telefaks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojne
instalacije - kotlarna za potrebe plaval-
nega bazena Žusterna.

(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: Koper, Žusterna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe naj-
več 30 dni po obojestranskem podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi v sprejemni pisarni Me-
stne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, pritličje desno, v času uradnih ur.
Dodatne informacije se dobi na tel.
05/66-46-239 Tatjana Čehovin, predstoj-
nik Urada za družbene dejavnosti v Mestni
občini Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2001
do roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, št. 51400-630-90004 s pri-
pisom: javni razpis za strojne instalacije -
kotlarna za bazen.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 3. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija v višini 1 mio SIT z veljav-
nostjo do 30. 4. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo situacije plačeval do 90% pogodbe-
nega zneska, preostali del pa bo poravnan
po odpravi pomanjkljivosti iz primopredaj-
nega zapisnika. Rok za plačilo situacije je
60 dni od dneva potrditve situacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001, poročilo o oddaji ponudbe
bo sprejeto do 8. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pogoj
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika
je izločitven. Pri izboru najugodnejšega po-
nudnika bomo upoštevali dve merili, in sicer
cena in rok izvedbe del.

– Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov bodo točkova-
ne po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.8.
– Najkrajši čas izvedbe dobi 100 točk:

Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov bo toč-

kovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik, ki
bo zbral najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 65-2/01 Ob-43345
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, telefaks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja pomožnih prostorov v sklopu plaval-
nega bazena v Žusterni.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Koper, Žusterna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe naj-
več 30 dni po obojestranskem podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi v sprejemni pisarni Me-
stne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per, pritličje desno, v času uradnih ur.
Dodatne informacije se dobi na tel.
05/66-46-239 Tatjana Čehovin, predstoj-
nik Urada za družbene dejavnosti v Mestni
občini Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 2. 2001 do
roka za oddajo ponudb, v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, št. 51400-630-90004 s pri-
pisom: Javni razpis za adaptacijo pomožnih
objektov za bazen v Žusterni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 3. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
prvo nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija v višini 2 mio SIT z veljav-
nostjo do 30. 4. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Na-
ročnik bo situacije plačeval do 90% pogod-
benega zneska, preostali del pa bo porav-
nan po odpravi pomanjkljivosti iz primopred-
ajnega zapisnika. Rok za plačilo situacije je
60 dni od dneva potrditve situacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001, poročilo o oddaji ponudbe
bo sprejeto do 8. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pogoj
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika
je izločitven. Pri izboru najugodnejšega po-
nudnika bomo upoštevali dve merili, in sicer
cena in rok izvedbe del.

– Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).
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Cene ostalih ponudnikov bodo točkova-
ne po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.8.
– Najkrajši čas izvedbe dobi 100 točk:

Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov bo toč-

kovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik,
ki bo zbral najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Mestna občina Koper

Ob-43462
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanske

tržnice, d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 2/I,

1000 Ljubljana, tel. 300-12-00, faks
432-71-71.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev in obnova prostorov v pokriti tržnici
Šiška v Ljubljani v okviru obstoječih tlori-
snih gabaritov.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

4. Kraj izvedbe del: Tržnica Šiška v Ljub-
ljani, Podjunska ul. 3, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del 1. 4. 2001, čas dokončanja del
15. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopi-
tarjeva 2/I, kontaktna oseba za posredova-
nje informacije je Jože Simonič, tel.
300-12-40, faks 432-71-71.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
13. 2. 2001 do 6. 3. 2001, v času od 8.
do 12. ure, soba št. 14.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 10.000 SIT. Na-
čin plačila: virman ali splošna položnica, na
račun št. 50100-601-131251, Ljubljanske
tržnice, d.o.o., z namenom nakazila: »Pri-
stojbina za razpis izvedbe gradbeno obrtni-
ških del, prenova pokrite tržnice v Šiški v
Ljubljani«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 3. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanske trž-
nice, d.o.o., 1000 Ljubljana, Kopitarjeva 2,
tajništvo podjetja, soba 8.

9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 3. 2001 ob 13. uri, Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopi-
tarjeva 2/I, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo v višini 3% vrednosti razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen ZJN): ponudniki morajo predložiti vzo-
rec podpisane pogodbe za izvedbo naroči-
la s ponudbenim predračunom.

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:
pogoji so navedeni v razpisni dokumentaci-
ji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po datumu odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15 dni po datumu odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 90%,
– reference: 10%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– zapečatene ovojnice morajo biti jasno

označene z napisom »Ponudba – Ne odpi-
raj« in številko objave tega javnega razpisa z
navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen naslov odpo-
šiljatelja,

– skupni ogled prostorov, v katerih se
bodo izvajala razpisana dela je 14. 2. 2001
ob 10. uri na tržnici Šiška, Ljubljana, Pod-
junska 3. Interesenti ogleda se javijo ob
navedenem datumu in uri na tržnici Šiška,
Podjunska 3, Ljubljana.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 109/2001 Ob-43463
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Lenda-

va.
2. Naslov naročnika: 9220 Lendava,

Partizanska 93, tel. št. 02/578-90-60, faks
02/578-11-60, e-mail: komunala@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
pokopališča v Lendavi.

Ocenjena vrednost del brez DDV –
16,052.623,05 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba je možna le za celo-
ten obseg dela.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: v Lendavi, poleg obsto-
ječega pokopališča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 60 dni od podpi-
sa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Soss Timea,
GSM 031/301-424.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik do
7. 3. 2001 med 13. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR:
51920-601-12601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 3. 2001
do 11. uri.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala, d.o.o., Lendava,
Partizanska 93, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001 ob 11.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od predračunske
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od potrditve fakture, razpisna dokumentaci-
ja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
o skupni izvedbi z navedbo odgovornosti
posameznih izvajalcev.

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: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 od dneva odpiranja ponudb
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo: cene, plačilni
pogoji, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaci-
ji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Komunala, d.o.o. Lendava

Št. 4/01 Ob-43464
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dogradi-
tev komunalne infrastrukture Na Logu v
Tolminu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: do
10. maja 2001, zaključek: do 10. avgusta
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje, d.d., tajništvo, Polju-
binj 89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne osebno ali pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881, pri Novi
KBM, d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 3. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno po-
djetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 3. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2001, predvi-
deni datum odločitve 23. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Berti Rutar, univ. dipl. inž, tel.
05/38-19-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.

Ob-43468
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke, No-

va vas 4a, 1385 Nova vas, tel.
01/70-98-918, faks 01/70-98-917.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-
nje cest na demografskem območju ob-
čine Bloke.

Ocenjena vrednost del je 40,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Občinske ceste na ob-
močju občine Bloke.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj–avgust
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Bloke,
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 asfaltira-
nje cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 3. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Bloke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe predložiti ban-
čno garancijo v višini 1% vrednosti javnega
naročila in mora veljati trideset dni po izteku
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proračuna.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 29. 3. 2001

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 90%,
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 2. 2001.
Občina Bloke

Ob-43499
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je izgradnja plinskega distribucij-
skega omrežja, ki obsega:

– pridobitev lokacijskega in gradbenega
dovoljenja za izgradnjo plinskega distribu-
cijskega omrežja z vso potrebno dokumen-
tacijo,

– izgradnja distribucijskega omrežja,
– vzdrževanje in upravljanje distribucij-

skega omrežja,
– dobava plina uporabnikom na tem

omrežju,
– nakup plina od izvajalca javne službe

transporta plina,
– izdajanje pogojev in soglasij v skladu z

zakonom in odlokom občine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja koncesije po sklopih ni
možna.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je podelitev koncesije in izgradnja plin-
skega distribucijskega omrežja na celotnem
območju občine Žirovnica.

4. (a) Kraj izvedbe: koncesija se podeli
za celotno območje Občine Žirovnica.

(b) Čas trajanja koncesije: koncesije se
podeli za dobo 30 let.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo izdela-
ne po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesionar mo-
ra zgraditi distribucijsko omrežje na celot-
nem ozemlju občine v 5 letih po podpisu
koncesijske pogodbe, s tem da v roku 3 let
zagotovi možnost priključka na omrežni plin
na območju 50% občine.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v sprejemni
pisarni Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica. Dodatne informacije so na voljo
pri Mariji Lužnik, u.d.i.g., tel.
04/58-09-103.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne vsak dan od po-
nedeljka do petka v času uradnih ur od 8.
do 12. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila razpisne
dokumentacije: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do petka 30. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na Občino Žirovnica, Breznica 3, 4274 Ži-
rovnica, v zaprti ovojnici z napisom »Ne od-
piraj - Razpis za podelitev koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe oskr-
be z zemeljskim plinom v Občini Žirovnica«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v petek 30. 3.
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2001 ob 10. uri v prostorih Občine Žirovni-
ca, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potre-
bna je predložitev garancije za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kon-
cesionar v celoti financira dokumentacijo in
izgradnjo distribucijskega omrežja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: ponu-
dnik lahko opravlja koncesijo kot posamez-
ni izvajalec ali pa nastopa skupaj s koope-
ranti.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti:

– predložitev dokazila o registraciji prav-
ne osebe oziroma priglasitveni list za samo-
stojne podjetnike,

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti upravljanja omrežij za
distribucijo zemeljskega plina,

– druga dokumentacija, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 105 dni od javnega odpiranja to je do
15. 6. 2001. O izidu javnega odpiranja bo-
do ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni
od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena prodajna cena omrežnega

plina za vse kategorije uporabnikov,
– ponujena cena priključitve na omre-

žje,
– ponujena višina nadomestila za kon-

cesijo,
– izkušnje in reference ponudnika,
– ponujeni čas izgradnje omrežja,
– organizacijske oblike upravljanja z in-

frastrukturo.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis uspe, če najmanj dve
ponudbi v celoti izpolnjujeta vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bil objavljen: predho-
dni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS
št. 8 z dne 5. 2. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila odposlana
dne 5. 2. 2001.

Občina Žirovnica

Št. 303-12/2000/04/1 Ob-43578
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Maribor.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

2000 Maribor, tel. 250-63-10, telefaks
251-52-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija stanovanj v vili Aškerčeva 5 v
Mariboru – gradbena, obrtniška in insta-
lacijska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

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

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Maribor, tajništvo – soba 206,
kontaktna oseba Danica Putora, inž. gr.,
tel. 250-63-18.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 14. 2. 2001
dalje - vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT – negotovin-
sko plačilo z virmanom na račun št.
51800-652-29941- stroški razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Ma-
ribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, tajništvo
- soba 206. Zapečatene kuverte morajo biti
vidno označene z napisom “Ne odpiraj-po-
nudba za rekonstrukcijo stanovanj v vili
Aškerčeva 5 v Mariboru”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Stanovanjski sklad občine Maribor, Grajski
trg 1, 2000 Maribor, sejna soba št. 209.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti podpisan vzorec
bančne garancije za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo posla in za odpravo napak v
garancijski dobi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačal v roku 60 dni po
prejemu računa.

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: določene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence ponudnika za tovrstna dela, ponud-
bena cena, rok izvedbe, garancijski rok,
usposobljenost in sposobnost ponudnika.
Način uporabe meril in teža posameznega
merila je razvidna iz razpisne dokumentaci-
je.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Danica Putora, inž. gr., tel.:
250-63-18.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2001.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-43596
1. Naročnik: Avto moto društvo Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

4, 8270 Krško, tel. 07/49-25-302, elek-
tronski naslov: amdkrsko@car.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za objekt “Boksi s pomožnimi prostori“.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:  /

4. Kraj izvedbe del: Krško (stadion Ma-
tija Gubec).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 4. 2001
do 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije, če je: AMD Krško, Ce-
sta krških žrtev 4, Alenka Gliha.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: od dneva objave do
15. 3.  2001 vsak delovni dan od 7. do
9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT in se nakaže na ŽR
naročnika številka 51600-678-65422. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora
prevzemnik razpisne dokumentacije izkaza-
ti z dokumentom (položnica, virman..) iz
katerega je razvidno plačilo razpisne do-
kumentacije. Kontaktna oseba, ki nudi do-
datne informacije: Niko Somrak, tel.
041/626-507.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Avto moto društvo Krško, Ce-
sta krških žrtev 4, 8270 Krško.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba za
izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih
del za objekt “Boksi s pomožnimi prostori“.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2001 ob 11. uri na naslovu
Cesta krških žrtev 4, 8270 Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čana garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo dala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
dnosti.

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
skladno z določili razpisnih pogojev iz razpi-
sne dokumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): sklenitev pogodbe za izvedbo
naročila, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
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poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg spološnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 19. 6. 2001, 2. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 45%,
– kreditiranje naročnika 20%,
– reference 15%,
– usposobljenost 10%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 5.  2. 2001.
Avto moto zveza Slovenije

Avto moto društvo Krško

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega razpisa

za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Št. 1/01 Ob-43377
1. Naročnik: Sklad Republike Slovenije

za sukcesijo.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, telefaks: 01/478-63-23,
e-mail: blanka.primec@mf-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: revizija bilance Kreditne
banke Maribor, d.d., Ljubljana, Ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana in Ljubljanske
banke - Glavne podružnice Zagreb; kate-
gorija 9 - računovodske, revizorske in knjigo-
vodske storitve (ZJN-1, priloga I-A).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni, ponudnik odda po-
nudbo za celotno naročilo.

5. Kraj izvedbe: poslovni prostori KBM
in LB, oboje Trg republike 3, 1000 Ljublja-
na, poslovni prostori LB-GF Zagreb, Savska
c. 41, Zagreb, RH.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; datum dokončanja: najkasneje tri
tedne po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se dvigne na naslovu Sklad RS za suk-
cesijo, Beethovnova 11/III, Ljubljana, pri
Blanki Primec ali Meti Kumer; dodatne infor-
macije: Blanka Primec, telefaks in e-mail na-
ročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko dvigne vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna; ponudniki
jo lahko prejmejo v pisni obliki ali na disketi, v
tem primeru morajo dostaviti prazno disketo.
Morebitne napake pri kopiranju na disketo,
ki so posledica programa in podobno, gredo
v breme ponudnika,

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vsak delovni dan med
9. in 12. uro najkasneje do 6. marca 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo osebno ali
po pošti na naslov Sklad RS za sukcesijo,
vložišče Ministrstva za finance, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v sejni sobi na Ministrstvu za finance,
Beethovnova 11/I, 6. marca 2001 ob
12.15.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica
za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
500.000 SIT; največ sedem dni po podpisu
pogodbe menica za zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
30 dni po prejemu računa po končani izved-
bi pogodbene storitve.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): se ne zahteva.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: dodatne poslovne pogoje: po-
imenska navedba izvajalcev storitve, njihove
izkušnje pri reviziji bančnih bilanc v zadnjih
dveh letih, za pooblaščenega revizorja izpol-
njevanje pogojev po zakonu o revidiranju.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: po-
nudnik mora izpolnjevati pogoje za opravlja-
nje dejavnosti po zakonu o revidiranju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: zakon o revidiranju (Uradni list RS, št.
32/93 in 65/93).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: zahteva se na-
vedba imen in oseb, ki bodo opravljale revizi-
jo bilanc.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: najmanj do 5. aprila 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb: rok dokončanja (utež
5); cena (utež 4); plačilni rok (utež 1).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: revizija bilanc se opravlja za poslovne
neaktivne banke.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva je odposlana v objavo 1. februar-
ja 2001.

Sklad RS za sukcesijo

Ob-43380
1. Naročnik: Slovenska turistična organi-

zacija.
2. Naslov naročnika: Slovenska turistična

organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
tel. 01/58-91-840, faks 01/58-91-841.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba akcije tržnega
komuniciranja »stranske poti so zapelji-
vejše od glavnih« (priloga IA-11: XIII: ogla-
ševalske storitve).

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:Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celotno leto
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenska turistična
organizacija, Lučka Letič, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-91-840, faks:
01/58-91-841, e-pošta: lucka.letic@slove-
nia-tourism.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 15. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije za resnost ponudbe in dobro iz-
vedbo posla.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po opravljeni storitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni zahtevane po-
sebne pravne oblike.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ni zahtevanih posebnih po-
gojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: po-
nudnik mora biti registriran za izvajanje po-
slovnega svetovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o pospeševanju turizma.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po odpiranju. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena:
80 točk, reference s področja akcij tržnega
komuniciranja: 10 točk, posebne ugodnosti:
10 točk.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 2. 001.

Slovenska turistična organizacija

Ob-43487
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. Vrsta in opis storitve: obdobni zdrav-
stveni pregledi ter zdravstvene storitve
za potrebe ambulante medicine dela
MNZ-Policije, po prilogi I B Zakona o javnih
naročilih (št. kategorije: 25).

4.Obseg sklopov: naročilo vsebuje tri
sklope, in sicer:

sklop 1: obdobni zdravstveni pregledi de-
lavcev PU Murska Sobota,

sklop 2: obdobni zdravstveni pregledi de-
lavcev PU Postojna,

sklop 3: zdravstvene storitve za potrebe
ambulante medicine dela MNZ-Policije.

Ponudniki lahko ponudijo izvajanje stori-
tev v celoti (sklopi 1, 2 in 3), ali po posamez-
nih sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo
ponuditi izvajanja posameznih storitev iz po-
sameznega sklopa.

5. Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudniki lahko ponudijo samo razpisano vari-
anto ponudbe, drugih variant ponudbe na-
ročnik ne bo upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

1. sklop - predvideni datum pričetka iz-
vedbe je 1. 6. 2001, predvideni datum za-
ključka pa 31. 10. 2001;

2. sklop - predvideni datum pričetka iz-
vedbe je 1. 5. 2001, predvideni datum za-
ključka pa 30. 6. 2001;

3. sklop - predvideni datum pričetka iz-
vedbe je 1. 4. 2001, predvideni datum za-
ključka pa 1. 4. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, kadrovska služba Policije, Služba za
varnost in zdravje pri delu, Kotnikova 8a,
1501 Ljubljana, v tajništvu pri Aleksandri Na-
htigal Nunič, dodatne informacije: Sonja Ši-
menc, tel. 01/300-14-50.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled 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, naved-
ba 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 katere-
ga mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek: 4.000 SIT, način plačila: virman-
sko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 308-11-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 6. 3. 2001, najkasneje do
10. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 3.
2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Finančna zavarovanja za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ban-
čno garancijo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od datuma
uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN 47.
člen): v primeru, da skupina izvajalcev pred-
loži skupno ponudbo, mora ta skupina izva-
jalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, 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.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /

15. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za poseb-
no dejavnost: izvedba naročila te storitve je
predpisana z Zakonom o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:

– Zakon o javnih naročilih, ZJN-1 (Ur. l.
RS, št. 39/00);

– Zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99);

– Zakon o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00);

– Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99);

– Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89);

– Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.
l. RS, št. 89/98);

– Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99);

– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdrav-
stvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92,
13/93, 9/96, 29/98, 6/99);

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.
RS, št. 56/99);

– Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97, št. 63/97, 84/99);

– Odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, št. 65/00);

– Pravilnik o načinu in postopku za oprav-
ljanje preventivnih zdravstvenih pregledov de-
lavcev (Ur. l. SRS, št. 33/71);

– Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 43/00);

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navesti je potrebno imena strokovnega
osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve in
podatke o strokovnih kadrih z ustrezno sto-
pnjo izobrazbe.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno število
delavcev z ustrezno stopnjo izobrazbe za po-
dročje javnega naročila, ki bodo sodelovali
pri izvedbi tega javnega naročila.

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 13. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meri-
lom: cena, kadri in finančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 65 točk, za ka-
dre je 20 točk in za finančno stanje ponudni-
ka je 15 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo z odložnim pogojem, da se
bo le-ta v celoti izvedla le, če bodo na voljo
predvidena proračunska sredstva.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8001-36/2001 Ob-43492
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, faks
01/23-12-182.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oz. 1B zakona o jav-
nih naročilih: tiskanje obrazcev in listin za
uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja.
Specifikacija in količina listin je razvidna iz
razpisne dokumentacije. Storitve iz priloge
1A (15.založniške in tiskarske storitve na ho-
norarni ali pogodbeni osnovi).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: sedeži območnih enot
naročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
je takoj po sklenitvi pogodbe. Pogodba se
sklene za obdobje enega leta in se podaljša
do konca leta 2002 pod odložnim pogojem
zagotovitve sredstev v finančnem načrtu in
skladnosti podaljšanja pogodbe z načelom
gospodarnosti .

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507, Ljubljana, Marta Goričan,
soba 110.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno vsak delovni dan od 11. do
13. ure. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne
dokumentacije, mora predložiti: dokazilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije,
iz katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, številka
faksa, navedba ali je davčni zavezanec ali
ne oziroma navedba davčne številke).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakazati
na ŽR naročnika št. 50101-603-47826 ali
vplačati na blagajni na sedežu naročnika v
sobi 211, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 3. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana
(vložišče, soba 51).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 13. uri na naslovu Mi-
klošičeva 24, v sobi 008, klet.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok najmanj 30 dni od datuma prejema raču-
na za opravljeno storitev.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik ne zahteva poseb-
nih pogoji, ki bi jih moral izpolnjevati ponu-
dnik. Pogoji iz 41. člena ZJN so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

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 stori-
tve: administrativni sporazumi o izvajanju kon-
vencij o socialni varnosti med državama, ki
sklepata konvencijo, Pravilnik o obrazcih in
listinah za uresničevanje obveznega zdrav-
stvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 101/99).

(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 biti ve-
ljavna najmanj do 6. 6. 2001, naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel pred-
vidoma do 23. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– cena: 0-80 točk (vrednoti se končna
skupna vrednost ponudbe),

– plačilni rok: 0-20 točk (vrednoti se dol-
žina ponujenega plačilnega roka).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum inš tevilka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 1-2001 Ob-43497
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor; faks 02/33-27-661; tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obratovalni monitoring
Odlagališča za nenevarne odpadke Po-
brežje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja posameznih sklopov.

5. Kraj izvedbe: Odlagališče za nenevar-
ne odpadke Pobrežje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: monitoring se iz-
vaja do konca tekočega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Snaga javno podje-
tje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor, v taj-
ništvu podjetja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 12. 2. 2001 dalje med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun
51800-601-18972 z oznako RD za monito-
ring odlagališča.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 3. 2001 do 14.ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.o., Na-
sipna 64, 2000 Maribor - v tajništvo podjetja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 3. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% oce-
njene vrednosti javnega naročila, kar znaša
396.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je najmanj 60 dni, predplačila ni; obra-
čun bo na podlagi posameznih končanih
sklopov.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): podpisana po-
godba, sestavljena po zahtevah iz razpisne
dokumentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.

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 stori-
tve: monitoring se izvaja v skladu z določili
Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS,
št. 5/00) oziroma v skladu z 49. členom
navedenega pravilnika ter z ostalo spremlja-
jočo zakonodajo, ki ureja izvajanje iz obsega
del – navedeno v razpisni dokumentaciji.

(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 biti ve-
ljavna 60 dni od odpiranja ponudb; datum
odločitve do 13. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena 40
točk, reference 35 točk, kadrovska sestava
izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev 25
točk. Način uporabe meril je naveden v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 13,200.000 SIT. Obratovalni monito-
ring Odlagališča za nenevarne odpadke Po-
brežje obsega pridobivanje in obdelavo me-
teoroloških podatkov, monitoring emisij v
zrak, monitoring emisij v vodo, meritve hrupa
in izdelavo poročila. Za dodatne informacije
o naročilu lahko pokličete na telefon
02/33-14-330, Andrej Kovač ali Irena Bar-
tok.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 2. 2001.

Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor

Št. 64/319/2001 Ob-43502
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42, tel. št.
01/474-24-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obnova antikorozijske za-
ščite daljnovodov 110, 220 in 400 kV
(po prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval delne ponudbe po
izbiri ponudnika.

5. Kraj izvedbe: 10 daljnovodov 110,
220 in 400 kV po specifikaciji v razpisnih
pogojih.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 17. 4. 2001
do 20. 10. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije v tajništvu Prenosa elek-
trične energije, soba 22/IV., Mojca Ferleš,
dodatne informacije Miro Ham.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 3. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdriho-
va 2,1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnik
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 19. 3. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so navede-
ne 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): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
še sledeče pogoje:

1. Podati potrdilo Ministrstva za finan-
ce, pristojnega davčnega urada, da je ponu-
dnik zavezanec za DDV;

2. Podati dokazilo o izvedeni obnovi
AKZ (ponudnika ali podizvajalca) na vsaj
enem daljnovodu (ali delu daljnovoda) 10 kV
ali več po letu 1991 (vključno) – ponudnik
naj navede številko pogodbe, datum podpi-
sa pogodbe, naslov projekta-objekta, kjer je
dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če je
pogodbeni partner ELES, naj navede pogod-
benega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj naroč-
nik pisno potrdi uspešnost;

3. V primeru, da ponudnik zagotavlja
kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-

ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti po-
godbo o skupnem nastopanju; podati mora
izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je po-
nudnik pravočasno in pravilno poravnal vse
svoje zapadle obveznosti;

4. V primeru, da je vrednost ponudbe
nad 50,000.000 SIT mora podati mnenje
pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal svoje obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za-
padle do dneva oddaje ponudbe za javni raz-
pis;

5. Prilagoditev izvedbe del terminom
izklopov daljnovodov;

6. Ponudnik ali podizvajalec mora imeti
vsaj 5 redno zaposlenih delavcev kemijske
ali slikopleskarske stroke (podati overjeno
kopijo spričevala ali delovne knjižice) ;

7. Podati izpolnjen obrazec “po-
nudba“.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da,
ZJN:

3. Posebne določbe za oddajo naroči-
la za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in teleko-
munikacijskem področju,

3.4. Oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov;
2. Energetski zakon;
3. Tehnični predpisi za obratovanje in

vzdrževanje EEP;
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP

pred pranapetostmi;
5. Pravilnik o tehničnih normativih za

gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV;

6. Pravilnik o tehničnih predpisih za
strelovode;

7. Pravilnik o tehničnih normativih za
varstvo EEP in naprav pred požarom;

8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
9. Pravilnik o listinah za sredstva za

delo;
10. Pravilnik o tehničnih normativih za

zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj;
11. Razni standardi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 5. 2001; 3. 4.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika ali podizvajal-
ca pri izvedbi obnove AKZ daljnovodov
(15%), plačilni pogoji (5%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Ljubljana

Ob-43508
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: gradbeno vzdrževalna de-
la in šamoterska dela v času rednega
letnega remonta.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega:

a) redna celoletna gradbeno-vzdrževalna
dela (zidarska, tesarska, pleskarska dela in
dela na transportu premoga in odpadnih pro-
duktov),

b) šamoterska dela in nabava ognjevzdrž-
nih materialov v času rednega letnega re-
monta in dobave materialov, najemanje cev-
nih odrov, opažev in gradbene mehanizacije
in strojev.

Ponudba mora biti izdelana v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2001 do
31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita Žuč-
ko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpi-
ranja ponudb, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 6. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 6. 3. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe.

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
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopanju.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjeva-
nje splošnih pogojev, mora ponudnik predlo-
žiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti kadrov,
– parafirane in žigosane vse strani pred-

loga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne

garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti –
original,

– izpolnjene specifikacije cen po elemen-
tih (točke 1.2.1 in 1.5.1–1.5.4 razpisne do-
kumentacije) z navedbo plačilnih pogojev in
popustov.

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 spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu 15. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti): do 90,
– izkušnje na podobnih delih v termoe-

nergetskih objektih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 2. 2. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-43509
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje vzdrževalnih del
na strojnih napravah TE Trbovlje v 2001.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti izdelana v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2001 do
31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita Žuč-
ko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpi-
ranja ponudb, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 8. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 8. 3. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe.

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
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjeva-
nje splošnih pogojev, mora ponudnik predlo-
žiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti in kvalifikacijski
strukturi kadrov (vsi delavci morajo biti v re-
dnem delovnem razmerju pri ponudniku),

– parafiran in žigosan predlog pogodbe z
naročnikom,

– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% resnosti ponudbe – original,

– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti –
original,

– izjavo o minimalni odzivnosti,
– potrjene pozitivne reference za izvaja-

nje del na visokotlačnih delih kotlov, potrjene
s strani naročnikov oziroma investitorjev.

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: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-

deni datum odločitve o sprejemu 19. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena s plačilnimi pogoji in roki plačil:

do 90,
– izvajanje del na visokotlačnih delih ko-

tlov v obdobju zadnjih treh let – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Ludvik Matko.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 5. 2. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 04/01 Ob-43510
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje del strežnikov
transportnih trakov in drugih gradbenih
opravil.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega opravila strežnikov tran-
sportnih trakov na transportu premoga, pe-
pela in žlindre in druga gradbena opravila.

Ponudba mora biti izdelana v celoti.
5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-

lje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 4. 2001 do
31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita Žuč-
ko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpi-
ranja ponudb, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 7. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 3. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe.
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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
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopanju.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjeva-
nje splošnih pogojev, mora ponudnik predlo-
žiti tudi:

– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec
ponudbe,

– izjavo o razpoložljivosti kadrov,
– parafirane in žigosane vse strani pred-

loga pogodbe z naročnikom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne

garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti –
original,

– izpolnjene specifikacije cen po elemen-
tih (točka 1.2.1 razpisne dokumentacije) z
navedbo plačilnih pogojev in popustov.

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 stori-
tve: /

(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
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu 16. 3.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti): do 90,
– izkušnje na podobnih delih v termoe-

nergetskih objektih – do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Dušan Rotar.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 2. 2. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-43576
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve fotokopiranja v
skladu s specifikacijo v razpisni dokumenta-
ciji.

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: Zavod RS za šolstvo ali
po dogovoru pri izvajalcu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 4. 2001 do
31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dokumentacija se
lahko zahteva na Zavodu RS za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana – v vložišču zavo-
da. Dodatne informacije o razpisu dobijo za-
interesirani pri Ivanu Biščaku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 5. 3.
2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun št.: 50100-603-401756 sklic na št.: 00
8600.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 3. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001 ob 10. uri na Zavodu Rs
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom ZRSŠ.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne po-
djetnike,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne po-
ravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojne-
ga sodišča (pravne osebe in samostojni po-
djetniki),

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

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene de-
javnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in BON

2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima odprt
račun pri poslovni banki mnenje oziroma iz-
kaze o poslovanju, ki ne sme biti starejši od
30 dni; samostojni podjetnik priloži davčno
napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha
za preteklo leto,

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da, v skladu z
razpisnim obrazcem, ki je priloga v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
· cena – 6 točk,
· kvaliteta izdelkov – 5 točk,
· dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
· posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponu-

dnik – 3 točke,
· plačilni rok – 2 točki,
· celovitost in opisa ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Ivanu Biščaku.

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

20. Datum odpošiljatve zahteve za ob-
javo: 5. 2. 2001.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Št. 23/01 Ob-43585
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, tel. 02/778-59-21, faks 02/112-28-31.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba geotehničnih in
geofizikalnih preiskav lokacije, predvide-
ne za izgradnjo Centra za ravnanje z od-
padki “Gajke” v Spuhlji, priloga I A-št.
kategorije 8.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-

nudnik mora ponuditi varianto po razpisni do-
kumentaciji, lahko pa ponudi tudi svojo vari-
anto.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del je
60 dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj,
tajništvo Oddelka za gospodarsko infrastruk-
turo in okolje, Mestni trg 1, 2250 Ptuj; kon-
taktna oseba: Alenka Korpar, univ. dipl. bi-
ol., tel. 02/778-59-21.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, razen ob petkih od 8. do
13. ure, in sicer do izteka roka za predložitev
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT s polož-
nico ali virmanom na žiro račun št.
52400-630-20701 s pripisom “JN-geote-
hnične in geofizikalne preiskave”. Na po-
ložnico ali virman pripišite tudi davčno šte-
vilko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 3. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, tajništvo Od-
delka za gospodarsko infrastrukturo in oko-
lje, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 3. 2001 ob 9. uri v prostorih Me-
stne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, I. nad-
stropje-Mala sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: določe-
no v razpisni dokumantaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno 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): navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: kot
ponudnik se lahko prijavi vsak, ki ima ustrez-
no dovoljenje in je registriran za opravljanje
dejavnosti iz javnega razpisa ter izpolnjuje
vse zahteve, navedene v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(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 15. junija 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je: 12. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba: ponudbe-
na cena 85%, rok dokončanja del 10%,
reference 5%. Način uporabe meril in vre-
dnotenje le-teh je navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije o naro-
čilu ponudnikom posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred iztekom roka za predložitev ponudb
na naslov naročnika.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 2. 2001.

Mestna občina Ptuj

Št. 40500-130/00 Ob-43592
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel.: 7241-110, faks:
724-10-58.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve čiščenja stavb na
podlagi 14. točke 1A priloge ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljanska 69 in Savska
2, Domžale.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2001 do
1. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za splošne zadeve, Ljubljanska 69
1230 Domžale. Dodatne informacije pri Pet-
ru Gubancu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale, po predhodni najavi na tel.
7241-110.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z položnico ali
virmanom na številko računa:
50120-630-810230 s sklicem na ta javni
razpis.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, Oddelek za
splošne zadeve, Ljubljanska 69, 1230 Dom-
žale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 ob 9. uri v konferenčni
sobi Občine Domžale.

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: 30 dni
po prejemu 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ustreznost izpolnjevanja ob-
veznosti po pogodbah sklenjenih z naročni-
kom v obdobju pred objavo razpisa (dodatni
pogoj ne velja za ponudnike, ki doslej še
niso sodelovali z naročnikom).

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni od oddaje roka za od-

dajo ponudb, predvideni rok za odločitev o
sprejemu ponudbe je 15 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: 90 točk
za ceno, 5 točk za reference, 5 točk za
ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Občina Domžale

Št. 40501-50/00-35 Ob-43594
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel.: 7241-110, faks:
724-10-58.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: varovalne storitve, na pod-
lagi 23. točke 1B priloge ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljanska 69 in Savska
2, Domžale.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2001 do
1. 5. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Domžale,
Oddelek za splošne zadeve, Ljubljanska 69
1230 Domžale. Dodatne informacije pri Pet-
ru Gubancu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale, po predhodni najavi na tel.
7241-110.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z položnico ali
virmanom na številko računa:
50120-630-810230 s sklicem na ta javni
razpis.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 3. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Domžale, Oddelek za
splošne zadeve, Ljubljanska 69 1230 Dom-
žale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 ob 9. uri v konferenčni
sobi Občine Domžale.

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: 30 dni
po prejemu 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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni od oddaje roka za od-
dajo ponudb, predvideni rok za odločitev o
sprejemu ponudbe je 15 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: 93 točk
za ceno, 5 točk za reference, 2 točki za
ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 2. 2001.

Občina Domžale

Št. 2/43602 Ob-43602
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževalna dela in po-
pravila po prilogi: I.A/1 – storitve vzdrže-
vanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vzdrževalna dela in popravila, razdeljena v
naslednje sklope: I. Slikopleskarska dela, II.
Strojne inštalacije, II. Krovsko kleparska de-
la, IV. Elektroinštalacije, V. Steklarska dela.

5. Kraj izvedbe: objekti na lokacijah na-
ročnika – Maribor z okolico 30 km.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od meseca mar-
ca 2001 do meseca marca 2002, z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe do 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
2000 Maribor – pravna služba, ga. Andreja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 2.380 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 3. 2001, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9/III. 2000 Maribor,
Pravna služba.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001, ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, v višini
200.000 SIT, z veljavnostjo do 20. 4. 2001.

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): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:

– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti ter da izpolnjujejo vse po-
goje za opravljanje storitev, za katere ima
izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene delavce, ki bo-
do sposobnoiopraviti razpisano storitev,

– da zagotavlja izvedbo 100% razpisane
vrste stroritve po posameznem sklopu,

– da zagotavlja izvedbo oziroma opravlja-
nje storitev na vseh objektih lokacij naročni-
ka – Maribor z okolico do 30 km,

– da zagotavlja kratke roke izvedbe in
opravlja storitev (glede na naravo dela na-
ročnika) 24 ur na dan, vse dni v letu pod
enakimi pogoji,

– da zagotavlja odzivni čas največ 2 uri
(skupina II.: Strojne inštalacije in skupina IV.:
Elektroinštalacije),

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izjavi
navedeni rok plačila,

– da zagotavlja fiksnost cene v celotnem
pogodbenem obdobju,

– navedba podizvajalcev in njihovih del,
– izjava ponudnika o medsebojnem so-

delovnju s podizvajalci in o odgovornosti za
celotno izvedbo naročila,

– izjava podizvajalca o medsebojnem so-
delovanju s ponudnikom,

– izjava ponudnika o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

– izjava ponudnika o kvalitetni izvedbi sto-
ritve,

– izjava ponudnika o kadrovski zmogljivo-
sti,

– izjava ponudnika o plačilnih pogojih,
– izjava ponudnika o predložitvi menice z

menično izjavo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

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 stori-
tve: ponudnik mora storitve, ki se nanašajo
na posamezen sklop razpisane storitve, izva-
jati v skladu z vsemi pravnimi določili.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: glede na izjavo
o kadrovski zmogljivosti.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
85%, kadrovska zmogljivost – 10%, plačilni
pogoji 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 2. 2001.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-43608
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: 1313 enot izdel-
kov za namizne računalnike, in sicer naj-
novejše različice sistemske in uporabniške
programske opreme, sklic na vrsto storitev
po prilogi 1A: št. kategorije 7, predmet:
storitve računalniške storitve in sorodne
opreme.

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: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po
pogodbi, dokončanje do 31. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79, I. nad-
stropje, kontaktna oseba Igor Hudin, univ.
dipl. ek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51800-601-180, namen: za razpisno do-
kumentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: 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: 22. 2. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih:

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponu-
dniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
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– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi v RS,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od štirikratne vrednosti ponudbe na ka-
tero se prijavlja,

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,

– da ni dal zavajajoče podatke,
– da je predložen obrazec izjave, da spre-

jema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da ima status MCSP Partnerja,
– da je predložil priporočila Mikrosoft Slo-

venije, da je usposobljen za izvedbo posla.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(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 15. 3. 2001; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– sofinanciranje strokovnega izobraževa-

nja 30%,
– dodatni brezplačni originalni paketi

10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 29. 1. 2001.
Pošta Slovenija, d.o.o., Maribor

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.52/01 Ob-43412
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 432-61-44, faks 43-26-031.
3. (a) Vrsta in količina: živila in materi-

al za prehrano v skupni letni ocenjeni vre-
dnosti 128.055.596 SIT.

(b) Kraj dobave:
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana,Tabor 10,
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana, Zrinjskega 2.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 3. 2001 do
11. ure, kandidati bodo obveščeni o spre-
jemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb (69.
člen ZJN – I).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 55/01 Ob-43413
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 432-61-44, faks 43-26-031.
3. (a) Vrsta in količina: oprema v sku-

pni letni ocenjeni vrednosti 22,000.000
SIT.

(b) Kraj dobave:
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana,Tabor 10,
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana, Zrinjskega 2.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklop blaga:

1. pohištvena oprema,
2. negovalne postelje.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10 / tajništvo (prevzem razpisne doku-
mentacije); dodatne informacije: samo pisno
na pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT,
na ŽR 50101-603-45655 sklic na številko
763910.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. februar 2001 do 12. ure (kom-
pletna ponudbena dokumentacija za I. in II.
fazo postopka mora biti pripravljena na na-
slednji način: listi v dokumentaciji povezani
z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu
zvezana in zapečatena, tako, da pečata, na-
lepke ali voščenega odtisa ni mogoče od-
straniti brez poškodb)

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor
– Poljane, Ljubljana, Tabor 10 / tajništvo.

za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklop blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. sadje in zelenjava,
5. splošno prehrambeno blago
6. pijača.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10 / tajništvo (prevzem razpisne doku-
mentacije); dodatne informacije: samo pisno
na pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT,
na ŽR 50101-603-45655 sklic na številko
763910.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. februar 2001 do 12. ure (kom-
pletna ponudbena dokumentacija za I. in II.
fazo postopka mora biti pripravljena na na-
slednji način: listi v dokumentaciji povezani
z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu
zvezana in zapečatena, tako, da pečata, na-
lepke ali voščenega odtisa ni mogoče od-
straniti brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor
– Poljane, Ljubljana, Tabor 10 / tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: koli-
kor ponudbena vrednost presega
25,000.000 SIT, bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila, veljavna do 31. 5.
2001.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (47.
člen ZJN – 1): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. – 43. členu ZJN – 1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da bo dostava fco skladišče naročni-
ka, razloženo,

– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike (na disketi in v pisni obliki) in infor-
macije o posebnih ponudbah,

– da odzivni čas ni daljši od 24 ur,
– da bo na zahtevo naročnika dostavil

vzorce blaga,
– da ima organizirano intervencijsko slu-

žbo za nujno dostavo blaga,
– in drugi pogoji določeni v razpisni do-

kumentaciji.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (47.
člen ZJN – 1): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. – 43. členu ZJN – 1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike in informacije o posebnih ponud-
bah,

– da nudi 30-dnevni dobavni rok, oziro-
ma rok dobave po dogovoru, če gre za
opremo po naročilu,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 3. 2001 do
11. ure, kandidati bodo obveščeni o spre-
jemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb (69.
člen ZJN – I).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 54/01 Ob-43414
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 432-61-44, faks 43-26-031.
3. (a) Vrsta in količina: blago in tekstil

v skupni letni ocenjeni vrednosti
10,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave:
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana,Tabor 10,
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana, Zrinjskega 2.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklop blaga:

1. metrsko blago (platno, frotir, damast)
in posteljnina,

2. delovna obleka in obutev.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10 / tajništvo (prevzem razpisne doku-
mentacije); dodatne informacije: samo pisno
na pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT,
na ŽR 50101-603-45655 sklic na številko
763910.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. februar 2001 do 12. ure (kom-
pletna ponudbena dokumentacija za I. in II.
fazo postopka mora biti pripravljena na na-
slednji način: listi v dokumentaciji povezani
z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu
zvezana in zapečatena, tako, da pečata, na-
lepke ali voščenega odtisa ni mogoče od-
straniti brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor
– Poljane, Ljubljana, Tabor 10 / tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (47.
člen ZJN – 1): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. – 43. členu ZJN – 1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike in informacije o posebnih ponudbah

– da nudi 24-48 urno dobavo za obutev,
oziroma 10 dni, če gre za večje količine
nad 20 kom; dobavni rok za blago in poste-
ljnino od 2 – 4 dni; nad 100 kom je dobavni
rok 14 dni; dobavni rok za uniforme po na-
ročilu 3 – 4 tedne, oziroma 24-48 ur za
standarne uniforme,

– da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 3. 2001 do
11. ure, kandidati bodo obveščeni o spre-
jemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb (69.
člen ZJN – I).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 53/01 Ob-43414
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 432-61-44, faks 43-26-031.
3. (a) Vrsta in količina: čistila in čistilni

pripomočki za čiščenje, potrošni mate-
rial ter toaletno sanitarni material v sku-
pni letni ocenjeni vrednosti 18,215.511
SIT.

(b) Kraj dobave:
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana,Tabor 10
– Dom upokojencev Center, Tabor-Po-

ljane, Ljubljana, Zrinjskega 2.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse:
sklop blaga:

1. oprema in pripomočki za čiščenje,
2. čistilna in pralna ter dezinfekcijska

sredstva,
3. papirna konfekcija in dispenzerji,
4. ostala splošna sredstva za področje

osebne higiene, poslovnih prostorov in ku-
hinje.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – I,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10 / tajništvo (prevzem razpisne doku-
mentacije); dodatne informacije: samo pisno
na pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT,
na ŽR 50101-603-45655 sklic na številko
763910.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. februar 2001 do 12. ure (kom-
pletna ponudbena dokumentacija za I. in II.
fazo postopka mora biti pripravljena na na-
slednji način: listi v dokumentaciji povezani
z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu
zvezana in zapečatena, tako, da pečata, na-
lepke ali voščenega odtisa ni mogoče od-
straniti brez poškodb)

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor
– Poljane, Ljubljana, Tabor 10 / tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
30-dnevni plačilni rok.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (47.
člen ZJN – 1): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. – 43. členu ZJN – 1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let,

– da bo dostava fco skladišče naročni-
ka, razloženo,

– da bo ažurno dostavljal predračune,
cenike in informacije o posebnih ponud-
bah,

– da nudi 24-48 urni dobavni rok za či-
stila oziroma nekaj ur, če gre za intervenci-
jo,

– da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga,

– da ima organizirano intervencijsko slu-
žbo za servis,

– 15- dnevni dobavni rok za čistilne stro-
je in vozičke,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 3. 2001 do
11. ure, kandidati bodo obveščeni o spre-
jemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb (69.
člen ZJN – I).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Št. 530ozg/02 Ob-43441
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zobo-
zdravstveni material – letne dobave v
skladu s 3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za RTG filme s kemikalija-
mi in za zobozdravstveni material.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2001, zaključek dobave 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV), ŽR
51500-603-32725.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bi-
anco menica, nad 25,000.000 SIT pa ban-
čna garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 4. 2001, odločitev 20. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 2. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 530ozg/01 Ob-43442
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravstve-
ni material – letne dobave v skladu s 3.
točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za razkužila, sanitetni ma-
terial in splošni medicinski material.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2001, zaključek dobave 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV), ŽR
51500-603-32725.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 4. 2001, odločitev 20. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 2. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 6/2001 Ob-43466
1. Naročnik: Dom upokojencev dr. Fran-

ceta Bergelja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Ulica Staneta Bo-

kala 4, 4270 Jesenice, tel. 04/586-00-45,
faks 04/586-00-44, e-mail: dufbj@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Jesenice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje skupine oziroma sklope:

1. sveže sadje,
2. svežo zelenjavo,
3. kmetijski pridelki,
4. jajca,
5. vloženo zelenjavo in sadje,
6. zamrznjeni program,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. slaščičarske izdelke,
9. sveže meso,
10. mesni izdelki,
11. mleko in mlečni izdelki,
12. čaji,
13. moka in mlevski izdelki,
14. splošno prehrambeno blago,
15. začimbe in instant pripravki,
16. pripravljene juhe in omake,
17. enteralna hrana.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno sku-

pino oziroma sklop, za več sklopov ali za
vse.
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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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja Jesenice.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
27. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
51530-603-31268.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 5. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4,
4270 Jesenice.

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 ŽR,

2. da ima ponudnik ustrezne izkušnje
oziroma reference,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

5. da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco – skladišče naročnika razloženo,

6. da ima ponudnik organizirano kontro-
lo kvalitet.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 3. 2001, 30. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po predračunu.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po telefonu 04/586-00-45.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 2. 2001.

Dom upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice

Št. 311-1/01-3221 Ob-43474
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tivolska

50, faks 01/478-54-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra

lahko kurilno olje za enegetske potre-
be.

(b) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora, in sicer Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Koper, Zavod za pre-

stajanje kazni zapora Ljubljana – Odprti od-
delek Ig, Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor – Oddelek Murska Sobota in Pre-
vzgojni dom Radeče.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelj se lahko poteguje samo
za celotno naročilo.

Okvirna vrednost naročila je
103,400.000 SIT brez DDV in trošarin.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto.

Sposobnost bo kandidatom priznana za
dobo 3 let. Znotraj tega obdobja se bodo
večkrat sprejemale ponudbe.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij – tajništvo (13.
nadstropje), Tivolska 50, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do poteka roka
za prijem prijav za sodelovanje. Na zahtevo
se jo s pismenim pooblastilom izroči ose-
bno na sedežu naročnika, na pisno zahtevo
pa tudi po pošti, faksu ali po elektronski
pošti.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave za sodelovanje v razpisu se
sprejema do 26. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik bo ob sklenitvi pogodbe zahteval ban-
čno garancijo za dobro izvedbo posla v viši-
ni 5% od pogodbene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po izstavitvi računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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 je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudb kandidatov:
do 26. 3. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 28. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: vsem
prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje iz razpi-
sne dokumentacije, bo priznana usposob-
ljenost.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Božidarju Pet-
ehu, tel. 01/478-52-56, elektronski naslov:
ursiks@gov.si.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Ljubljana

Št. 402-04-2/01-3221 Ob-43475
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tivolska

50, faks 01/478-54-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Kraj dobave: Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij in zavodi za prestajanje
kazni zapora, in sicer: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, Zavod
za prestajanje mladoletniškega zapora in
kazni zapora Celje, Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Maribor in Prevzgojni dom
Radeče.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

Okvirna vrednost naročila je 10,000.000
SIT letno.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto.

Sposobnost se prizna za 3 leta, pogod-
ba za dobavo blaga bo sklenjena za vsako
leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij – tajništvo (13.
nadstropje), Tivolska 50, Ljubljana.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
osebno s pismenim pooblastilom, na pisno
zahtevo pa tudi po pošti, telefaksu ali elek-
tronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamejo do poteka roka
za prijem prijav za sodelovanje v razpisu.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave za sodelovanje v razpisu se
sprejema do 26. 2. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik ne bo zahteval bančne garancije.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po izstavitvi računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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 je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti po-
nudbe do 25. 3. 2001. Odločitev o spreje-
mu pogodbe bo predvidoma do 31. 3.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: osnov-
no in edino merilo za izbor ponudbe je neto
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Božidarju
Petehu, ali na tel. 01/478-52-70, e-mail:
ursiks@gov.si.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Ljubljana

Št. 530-ozg/04 Ob-43566
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail:stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna
sredstva – letne dobave v skladu s 3.
točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za posamezni zdravstveni
dom.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2001, zaključek dobave 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV), ŽR:
51500-603-32725.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 13. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 18. 4. 2001, odločitv 24. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.najnižja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

Št. 530-ozg/03 Ob-43567
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail:stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material – letne dobave v skladu s 3.
točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: Zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – obrazce, pisalni pribor, pisarniški pa-
pir, tehnični material, računalniški material.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2001, zaključek dobave 30. 4. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, Si-
mona Kern, Gosposvetska c. 9, Kranj, do-
datne informacije e-mail: stane.vid-
mar@ozg-kranj.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV), ŽR:
51500-603-32725.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 13. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 17. 4. 2001, odločitv 23. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 56/01 Ob-43416
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,

Tabor-Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor

10, tel. 432-61-44, faks 43-26-031.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1 A zakona o javnih
naročilih: pranje in likanje domskega pe-
rila v skupni letni ocenjeni vrednosti
25,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Cen-
ter, Tabor 10, Ljubljana.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: izvedba storitev
v skladu s 3. točko 19. člena ZJN – 1, za
čas od 1. 5. 2001 do 30. 4. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10 / tajništvo (prevzem razpisne doku-
mentacije); dodatne informacije: samo pisno
na pravno službo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema prijave ob predložitvi dokazila o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko 5.000 SIT, na
ŽR 50101-603-45655 sklic na številko
763910.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. februar 2001 do 12. ure (kom-
pletna ponudbena dokumentacija za I. in II.
fazo postopka mora biti pripravljena na na-
slednji način: listi v dokumentaciji povezani
z vrvico; vrvica mora biti na zadnjem listu
zvezana in zapečatena, tako, da pečata, na-
lepke ali voščenega odtisa ni mogoče od-
straniti brez poškodb).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Center, Tabor
– Poljane. Ljubljana, Tabor 10, tajništvo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-dnev-
ni plačilni rok.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (47.
člen ZJN – 1): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. – 43. členu ZJN – 1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,

– zagotavljanje razpisane vrste storitve
sukcesivno, na podlagi sprotnih naročil na-
ročnika v obdobju 3 let,

– da bo ažurno dostavljal predračune in
cenike,

– da bo zagotovil dostavo opranega pe-
rila v roku 24 ur,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za storitve?: /

15. (a) Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 14. 3. 2001 do
11. ure, kandidati bodo obveščeni o spre-
jemu ponudbe v roku 8 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb (69.
člen ZJN – I).

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 1. 2001.

Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane, Ljubljana

Ob-43495
1. Naročnik: Mariborski vodovod, javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor, tel. 02/320-77-00, faks
02/320-11-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje redne-
ga in investicijskega vzdrževanja tovor-
nih vozil (1A-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ni predvidena oddaja posa-
meznih sklopov.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe –
12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu podjetja,
Jadranska c. 24, 2000 Maribor, soba 03,
pri Milki Pungartnik, gr. inž., vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejitev.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika, št. 51800-601-12066
(APP Maribor).

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 5. 3. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti v
tajništvu podjetja Mariborski vodovod, javno
podjetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Mari-
bor, soba 112/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 4,000.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o
priznanju sposobnosti. Naročnik bo odloči-
tev o izbiri najugodnejšega ponudnika spre-
jel v 8 dneh po prejemu ponudb.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro, pri Herodež Stanku, tel.
02/320-77-59.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Mariborski vodovod, JP, d.d., Maribor

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Su 36-01/2000 Ob-43440
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Slovenj

Gradcu.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 1, Slo-

venj Gradec, faks 02/884-14-59.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-

be (70. člen ZJN), 12. 1. 2001, 26. 1.
2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: pisarniški in računalniški potrošni
material.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša cena, kvalite-
ta, rok dobave, rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Biro-
oprema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,621.556,70
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/

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

nudbe: 10,409.100,23 SIT z DDV,
6,621.556,70 SIT z DDV.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Št. 096-52/00-2 Ob-43465
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Tržaška cesta 16.
3. Datum izbire: 17. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema Novell Netware
5.1 (polni paket - 18 kosov, za 10 upo-
rabnikov - 16 kosov, za 25 uporabnikov
- 15 kosov, CD medij - 15 kosov), doba-
va Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: popolnost ponudbe, finan-
čno stanje ponudnika, cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom d.o.o., Mari-
bor, Tržaška cesta 63.

7. Pogodbena vrednost: 7.703.569,02
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 8.312.948,49 SIT, 7.703.569,02
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. B12/00 Ob-43470
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o..
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefax 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 16. 1. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava pisarniškega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, plačilni pogoji
20%, dobavni rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo posebne po-
ložnice, računalniškega papirja (neskončni)
in tiskovine: KRO d.o.o., Spodnje Pirniče
24 i, 1215 Medvode. Za dobavo splošnega
pisarniškega materiala: ponudnik ni izbran,
ker je ostala samo ena pravilna ponudba.

7. Pogodbena vrednost: 6.741.814
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za posebno položnico, računalniški pa-
pir (neskončni) in tiskovine: najvišja cena:
9.226.814 SIT, najnižja cena: 6.741.814
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 15. 12.
2000, št. 116, Ob-40695.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. B10/00 Ob-43471
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefax 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 9.  1. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava in montaža nadgradenj za
komunalna vozila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za nadgradnji z montažo za
smetarski vozili in nadgradnjo z montažo za
vozilo s hidravličnim dvigalom: cena 50
točk, usklajenost z obstoječo opremo 20
točk, dobavni rok 10 točk, plačilni pogoji
10 točk. Za nadgradnjo z montažo za avto-
cisterno: cena 50 točk, dobavni rok 20
točk, plačilni pogoji 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za nadgradnjji z mon-
tažo za smetarski vozili: JUST d.o.o., Brnči-
čeva 13, Ljubljana. Za nadgradnjo z monta-
žo za vozilo s hidravličnim dvigalom: Te-
hnostroj Heissenberger & Pretzler d.o.o.,
Prešernova 40, Ljutomer, Za nadgradnjo z
montažo za avtocisterno: FLUID d.o.o., Go-
riška cesta 59, Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: za nadgradnji
z montažo za smetarski vozili: 23.890.000
SIT, za nadgradnjo z montažo za vozilo s
hidravličnim dvigalom: 10.686.200 SIT, za
nadgradnjo z montažo za avtocisterno:
8.330.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: za nadgradnji z montažo za smetarski
vozili: najvišja cena: 29.090.320 SIT, najni-
žja cena: 23.890.000 SIT. Za nadgradnjo z
montažo za vozilo s hidravličnim dvigalom:
najvišja cena: 10.756.529 SIT, najnižja ce-
na: 10.686.200 SIT. Za nadgradnjo z mon-
tažo za avtocisterno: najvišja cena:
10.853.157 SIT, najnižja cena: 8.330.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 8. 12.
2000 št. 113, Ob-40283.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 2. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 211 Ob-43503
1. Naročnik: Osnovna šola Idrija.
2. Naslov naročnika: Lapajnetova 50,

5280 Idrija.
3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1. meso, mesni izdelki, 2. piščanci in
piščančji izdelki, 3. mleko, 4. mlečni iz-
delki, 5. kruh, 6. pekovski izdelki, kon-
zervirano sadje in zelenjava, 8. sveže
sadje in zelenjava, 9. sadni sokovi in
sirupi, 10. splošno prehrambeno blago,
11. žita in testenine.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Idrija, Vojkova 2, 5280 Idrija -
3,511.260 SIT - 2. Perutnina Ptuj, Potrče-
va 10, 2250 Ptuj - 472.480 SIT, - 3. Ljub-
ljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana - 441.504 SIT - 4. Agroind Vipava,
Vinarska c.5, 5271 Vipava - 1,458.889 SIT
- 5. Pekarna Mlinotest d.d. Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina - 595.970 SIT - 6. Pekar-
na Mlinotest, Tovarniška 14, 5270 Ajdov-
ščina - 3,075.740 SIT - 7. PS Mercator,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana -
669.204,16 SIT - 8. Agrogorica d.d. Vrtoj-
benska 48, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
- 1,079.161 SIT - 9. Fructal d.d., Tovarni-
ška 7, 5270 Ajdovščina - 696.324 SIT -
10. PS Mercator, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana - 1,754.086,20 SIT - 11. Mlino-
test d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina -
281.600, 31 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (podatke od 4. do 8. točke navesti
za vsako pogodbo posebej, če je bilo na-
ročilo oddano po sklopih): /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2.2. 2001.

OŠ Idrija

Ob-43606
1. Naročnik: Dom za varstvo odraslih,

Velenje.
2. Naslov naročnika: Dom za varstvo

odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
3. Datum izbire: 30. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano po skupinah oziroma pod-
skupinah.

Kraj dobave: Kidričeva 23, 3320 Vele-
nje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zagotovitev pogojev iz 10.
člena navodil razpisne dokumentacije, za-
gotavljanje 100% dobave artiklov po vrsti in
količini iz skupine oziroma podskupine.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:  sposobnost po 50.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Ob-43488
1. Naročnik: Agencija za radioaktivne

odpadke, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Parmova 53,

1000 Ljubljana, tel. 01/236-32-00.
3. Datum izbire: datum sklenitve po-

godbe 1. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: projekt z na-

slovom: “izbor lokacije za odlagališče
NSRAO – Vrednotenje prostora po posa-
meznih parametrih in prikaz potencial-
no primernih območij po posameznih
parametrih”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– reference izvajanja tovrstnih del – vre-
dnost merila: 30 točk (30/100),

– vsebinska predstavitev ponudbe – vre-
dnost merila: 25 točk (25/100),

– celovitost ponudbe – vrednost merila:
20 točk (20/100),

– ponudbena cena – vrednost merila:
15 točk (15/100),

– rok izvedbe – vrednost merila: 10 točk
(10/100).

Pri ocenjevanju prispelih ponudb po vna-
prej postavljenih merilih je bilo ugotovljeno,
da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje
vse postavljene zahteve iz razpisne doku-
mentacije in je zato pri ocenjevanju prejela
največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geološki zavod Sloveni-
je, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,972.429
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 2,500.000 SIT.

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

nudbe: 7,972.429 SIT, 6,986.609 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 2. 2. 2001.
Agencija za radioaktivne odpadke

Ljubljana

členu je priznana za obdobje 9 mesecev
ponudnikom:

Skupina A – Sadje zelenjava
– podskupina A1: sadje razno: Era, d.d.,

Velenje, MT Center, d.o.o., Velenje;
– podskupina A2: sadje-jabolka: Era,

d.d., Velenje, Kmetijska zadruga Šaleška
dolino, z.o.o., Šoštanj, MT Center, d.o.o.,
Velenje;

– podskupina A3: sadje-sezonsko: Era,
d.d., Velenje, Parežnik Hinko-Ivana, Žalec,
MT Center, d.o.o., Velenje;

– podskupina A4: zelenjava razno: Era,
d.d., Velenje, MT center, d.o.o., Velenje;

– podskupina A5: zelenjava-krompir:
Era, d.d., Velenje, MT Center, d.o.o., Vele-
nje;

– podskupina A6: zelenjava-razno: Pa-
režnik Hinko-Ivana, Žalec, Era, d.d., Vele-
nje, MT Center, d.o.o., Velenje;

– podskupina A7: zelenjava-konzervira-
no: Era, d.d., Velenje, Parežnik Hinko-Iva-
na, Žalec, MT Center, d.o.o., Velenje;

– podskupina A8: zmrznjeno in drugi iz-
delki: Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, Mle-
karna Celeia, d.o.o., Petrovče, Ljubljanske
mlekarne, d.d., Ljubljana, MT Center,
d.o.o., Velenje;

Skupina B – Kruh in pekovsko pecivo
– podskupina B2: krofi in sladice iz li-

stnatega testa: Savinjski kruhek, d.o.o., Ža-
lec, MT Center, d.o.o., Velenje;

Skupina C – Mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi

– podskupina C1: moka, zdrob in soro-
dni proizvodi: Mlinotest, d.d., Ajdovščina,
MT Center, d.o.o., Velenje, Žana, d.d., Ža-
le, Era, d.d., Velenje;

– podskupina C2: testenine: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Škofljica, Era, d.d., Velenje,
Mlinotest, d.d., Ajdovščina, MT Center,
d.o.o., Velenje, Žana, d.d., Žalec;

– podskupina C3: zmrznjeni izdelki iz te-
sta: Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Mle-
karna Celeia, d.o.o., Petrovče, Mlinotest,
d.d., Ajdovščina, Hrib, d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, MT Center, d.o.o., Velenje;

Skupina D – Meso, mesni izdelki, ribe,
kunci

– podskupina D1: junetina, svinjina, te-
letina: Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., La-
ško, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, Mesni-
ne Žerak – Žerak Franci, s.p., Rogatec,
Era, d.d., Velenje, Kmetijska zadruga Šale-
ška dolina, z.o.o., Šoštanj, MT Center,
d.o.o., Velenje;

– podskupina D2: perutninsko in pura-
nje meso ter izdelki: Hrib, d.o.o., Dobje pri
Planini, Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Laško, Era, d.d., Velenje, MT Center,
d.o.o., Kmetijska zadruga Šaleška dolina
z.o.o., Šoštanj;

– podskupina D3: meso in izdelki iz me-
sa – zmrznjeno: Hrib, d.o.o., Dobje pri Pla-
nini, MT Center, d.o.o., Velenje;

– podskupina D4: mesni izdelki in ostalo:
Mesnine Žerak – Žerak Franci s.p. Rogatec,
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Laško,
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, MT Center,
d.o.o., Velenje, Era, d.d., Velenje, Kmetijska
zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj;

– podskupina D5: kunci: Era, d.d., Ve-
lenje, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, MT
Center, d.o.o., Velenje, Kmetijska zadruga
Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj;

– podskupina D6: mesni izdelki – kon-
zervirani: Era, d.d., Velenje, Žana, d.d., Ža-
lec, Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini, MT Cen-
ter, d.o.o., Velenje;

Skupina E – Mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia, d.o.o., Petrovče, Era, d.d.,
Velenje, Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-
ljana, MT Center, d.o.o., Velenje;

Skupina F – Maščobna živila: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Petrovče, Ljubljanske mle-
karne, d.d., Ljubljana, MT Center, d.o.o.,
velenje.

7. Pogodbena vrednost: 20,049.107,17
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: po posameznih skupini oziroma pod-
skupini:

Skupina A – Sadje in zelenjava
– podskupina A1: sadje – razno:

1,286.462 SIT, 1,255.030 SIT,
– podskupina A2: sadje – jabolka:

255.252 SIT, 172.080 SIT,
– podskupina A3: sadje – sezonsko:

213.826 SIT, 143.860 SIT,
– podskupina A4: zelenjava – razno:

367.397 SIT, 288.610 SIT,
– podskupina A5: zelenjava – krompir:

396.000 SIT, 270.000 SIT,
– podskupina A6: zelenjava – razno:

1,409.506 SIT, 924.130 SIT,
– podskupina A7: zelenjava – konzervi-

rano: 49.855 SIT, 36.260 SIT,
– skupina A8: zmrznjeno in drugi izdelki:

994.672 SIT, 739.127,60 SIT;
Skupina B – Kruh in pekovsko pecivo
– podskupina B2: krofi in sladice iz li-

stnatega testa: 372.405 SIT, 338.943 SIT;
Skupina C – Mlevski izdelki, testenine in

sorodni proizvodi
– podskupina C1: moka, zdrob in soro-

dni proizvodi: 2,356.430,19 SIT,
911.190,96 SIT;

– podskupina C2: testenine:
410.633,50 SIT, 307.251,67 SIT;

– podskupina C3: zmrznjeni izdelki:
94.031 SIT, 47.977,92 SIT;

Skupina D – Meso, mesni izdelki, ribe,
kunci

– podskupina D1: junetina, svinjina, te-
letina: 4,176.809 SIT, 3,507.837 SIT,

– podskupina D2: perutninsko in pura-
nje meso ter izdelki: 3,435.815 SIT,
3,042.595,10 SIT,

– podskupina D3: zmrznjeno: 345.186
SIT, 232.033 SIT,

– podskupina D4: mesni izdelki in osta-
lo: 3,407.820,50 SIT, 2,580.795 SIT,

– podskupina D5: kunci: 285.750 SIT,
240.525 SIT,

– podskupina D6: mesni izdelki – kon-
zervirani: 509.910 SIT, 420.909,60 SIT;

Skupina E – Mleko in mlečni izdelki:
4,394.452 SIT, 3,512.027,60 SIT,

Skupina F – Maščobna živila: 1,328.246
SIT, 1,077.923,72 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izvajalec sukceisvnih dobav bo tisti,
ki bo zagotovil najnižjo ceno posamezne
skupine oziroma podskupine v obdobju.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 1 z dne 8. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11.
2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 12. 2000.

Dom za varstvo odraslih Velenje
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Javni razpisi

Št. 26042-9/99/93-0502 Ob-43476
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), 70. člena Zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. člena Pravil in postopkov Evropske
Unije za izvedbo javnih razpisov RS, Mini-
strstvo za promet objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt prva faza modernizacije
železniške proge Ormož–Murska

Sobota, št. SL- 9909.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana, tel.: + 386 1 478 82
02, fax: + 386 1 478 81 46.

2. Predmet javnega naročila: rekonstruk-
cija železniške proge na železniških posta-
jah Ljutomer in Ivanjkovci ter na odseku Že-
rovinski klanec.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
10.000.000,00 EUR SLO: 1.299.046,02
EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: ponudbeni
konzorcij SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana (Slovenija) in Primorje d.d., Vipav-
ska cesta 3, 5270 Ajdovščina (Slovenija).

5. Ponudbena cena (brez davka):
9.232.254,31 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 9 me-
secev od uvedbe v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: RS, Ministrstvo za promet, Langu-
sova 4, 1535 Ljubljana; 24. 10. 2000 ob
10.05.

9. Število prispelih ponudb:
– ponudbeni konzorcij GIZ Gradis Ljub-

ljana (Slovenija) in Hermann Koehne
G.m.b.H. Oberhausen (Nemčija),

– ponudbeni konzorcij Impressa Gras-
seto S.p.A. Tortona (Italija) in Cestno podje-
tje Ljubljana d.d. Ljubljana (Slovenija),

– Astaldi S.p.A. Roma (Italija),
– ponudbeni konzorcij SCT d.d. Ljublja-

na (Slovenija) in Primorje d.d. Ajdovščina
(Slovenija).

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena:
10.271.816,18 EUR in 7.556.531,76
EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizira-
ni implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 78/00
z dne 1. 9. 2000, Ob-34552, 34553.

Ministrstvo za promet

Št. 26042-9/99/93-0502 Ob-43477
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between

the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 56/93),
Law on Public Procurement, Article 70 (OG
RS 39/00) and according to the article 117
& 118 of the European Union Regulations
and Procedures of Public Tender Performed
RS, Ministry of Transport announces

the decision
of the selection of the successful

Tenderer for the project the First Phase
of Modernisation of Ormož–Murska

Sobota Railway Line, No SL- 9909.01
1. Contracting Authority: RS, Ministry of

Transport, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
tel.: + 386 1 478 82 02, fax: + 386 1 478
81 46.

2. Subject of tender: Reconstruction of
the railway tracks at Ljutomer and Ivanjkovci
stations and on Žerovinski Klanec section.

3. Available funds: PHARE:
10,000,000.00 EUR SLO: 1,299,046.02
EUR.

4. The selected tenderer: Joint Venture
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana
(Slovenia) and Primorje d.d., Vipavska ces-
ta 3, 5270 Ajdovščina (Slovenia).

5. Tender price without taxes after arith-
metical corrections: 9,232,254.31 EUR.

6. Completion period: 9 months after
the issue of the Letter of Commencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after passed technical evalu-
ation.

8. Place, date and time of the tender
opening session: RS, Ministry of Transport,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, 24th October
2000 at 10:05 hrs.

9. Number of tenders: 4
– Joint Venture GIZ Gradis Ljubljana

(Slovenia) and Hermann Koehne G.m.b.H.
Oberhausen (Germany),

– Joint Venture Impressa Grasseto
S.p.A. Tortona (Italiy) in Cestno podjetje
Ljubljana d.d. Ljubljana (Slovenia),

– Astaldi S.p.A. Roma (Italy),
– Joint Venture SCT d.d. Ljubljana (Slov-

enia) and Primorje d.d. Ajdovščina (Slove-
nia).

10. Highest and lowest tender price with-
out taxes: EUR 10,271,816.18 and EUR
7,556,531.76.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to De-
centralised Implementation System (DIS
Manual, European Commission, September
1997).

12. Date and No of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia:
OG RS 78/00, 01st September 2000,
Ob-34552, 34553.

RS, Ministry of Transport

Ob-43632
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS
56/93), 70. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS 39/00) ter 117. In 118. člena
Pravil in postopkov Evropske Unije za izved-
bo javnih razpisov Občina Kranjska Gora

objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt Projekt odpadnih vod Občine

Kranjska Gora, št. SL – 9909.02
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a,
4280 Kranjska Gora, tel. + 386 4 588 18
46, faks + 386 4 588 13 50.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
čistilne naprave in zbiralnega cevovoda za
odpadne vode za Občino Kranjska Gora

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
2,500.000 EUR SLO: 204.762 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davka):
2,704.762 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev od uvedbe v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1a, 4280 Kranjska Gora; 3. 10. 2000
ob 11. uri.

9. Število prispelih ponudb:
– BGR S.r.l. Padova (Italija),
– IMP d.d. Ljubljana (Slovenija),
– SCT d.d. Ljubljana (Slovenija),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija),
– PUV Celje d.d. Celje (Slovenija).
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena:

4,266.633,28 EUR in 2,702.919,24 EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev po postopku,
ki ga predpisuje Priročnik za decentralizira-
ni implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997).

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 73 z
dne 19. 8. 2000, Ob-34011, 34015.

Občina Kranjska Gora

Ob-43633
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and oth-
er forms of co-operation (OG RS 56/93),
Law on Public Procurement, Article 70 (OG
RS 39/00) and according to the article 117
& 118 of the European Union Regulations
and Procedures of Public Tender Performed
Municipality of Kranjska Gora announces

the decision
the selection of the successful

Tenderer for the Project Kranjska Gora
Municipality Wastewater Project, No SL

– 9909.02
1. Contracting Authority: Municipality of

Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kran-
jska Gora tel. + 386 4 588 18 46, fax: +
386 4 588 13 50.

2. Subject of tender: Construction of the
WWTP and sewage collector for waste wa-
ters for the Municipality of Kranjska Gora.

3. Available funds: Phare:2,500.000
EUR SLO: 204.762 EUR.

4. The selected tenderer: Primorje d.d.,
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Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slove-
nia.

5. Tender price without taxes after arith-
metical corrections: 2,704.762 EUR.

6. Completion period: 12 months after
the issue of the Letter of Commencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after passed technical evalu-
ation.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Municipality of Kranjska
Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, 03th October 2000 at 11:00 hrs.

9. Number of tenders:
– BGR S.r.l. Padova (Italiy),
– IMP d.d. Ljubljana (Slovenia),
– SCT d.d. Ljubljana (Slovenia),
– Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenia),
– PUV Celje d.d. Celje (Slovenia).
10. Highest and lowest tender price

without taxes: EUR 4,266,633.28 and EUR
2,702,919.24.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to De-
centralised Implementation System (DIS
Manual, European Commission, September
1997).

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia:
OG RS 73/00, 19th August 2000,
Ob-34011, 34015.

Municipality of Kranjska Gora

Ob-43507
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunaj-

ska 160, 1121 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za revizorja letnih

računovodskih izkazov Slovenske
razvojne družbe, d.d., za leto 2001
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpis se lahko prijavijo poobla-

ščene revizijske hiše.
2. Od zainteresiranih ponudnikov priča-

kujemo, da bodo v svojih ponudbah navedli
predvsem:

– ceno,
– datum začetka postopkov in datum za-

ključka,
– način in rok izdelave zaključnega po-

ročila.
3. Rok za oddajo ponudb je 23. 3.

2001.
4. Prispele ponudbe bo pregledala in

ocenila komisija, ki bo najugodnejšega po-
nudnika pisno obvestila o izbiri, ostali ponu-
dniki pa bodo obveščeni, da njihove ponud-
be niso bile izbrane.

5. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s to objavo se obrnite na Slovensko
razvojno družbo, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, po tel.01/58-94-850, Sonja Kranjec.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Ob-43601
Na podlagi 5. in 6. člena Odloka o nači-

nu izvajanja gospodarske javne službe distri-
bucije zemeljskega plina na območju Obči-
ne Bled (Ur. l. RS, št. 43/2000) Odloka o
podelitvi koncesije za graditev, distribucijo
zemeljskega plina, upravljanja in vzdrževa-
nja plinske infrastrukture v Občini Bled (Ur.
l. št. 61/2000) in 84. člena statuta Občine

Bled (Ur. l. RS, št. 33/1999 in popravkov
Ur. l. RS, št. 19/00 in 116/00), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za graditev,

distribucijo zemeljskega plina,
upravljanje in vzdrževanje plinske

infrastrukture v Občini Bled
1. Naročnik in koncedent: Občina Bled,

Cesta svobode 13, tel. 04/575-01-00, tel-
efaks: 04/574-12-43, e-mail: obci-
na@bled.si.

2. Predmet razpisa: koncesija za gradi-
tev, distribucijo zemeljskega plina, upravlja-
nja in vzdrževanja plinske infrastrukture v
Občini Bled.

3. Območje izvajanja: območje mesta
Bled in naselij: Bohinjska Bela, Koritno, Ri-
bno, Bodešče, Selo, Spodnje in Zgornje
Gorje, Poljšica, Podhom in Zasip.

4. Čas trajanja koncesije: 30 let.
5. Pogoji za sodelovanje:
– ponudnik je lahko domača ali tuja fizič-

na oseba z registracijo za opravljanje razpi-
sane dejavnosti graditve, distribucije zemelj-
skega plina, upravljanja in vzdrževanja plin-
ske infrastrukture,

– ponudnik mora imeti odločbo za oprav-
ljanje razpisane dejavnosti v Republiki Slo-
veniji,

– ponudnik - bodoči koncesionar mora
biti pripravljen odkupiti vso dosedanjo pro-
storsko in projektno dokumentacijo v oce-
njeni vrednosti 5,000.000 SIT in študijo z
investicijsko dokumentacijo za projekt so-
proizvodnje toplotne, hladilne in električne
energije na kompleksu preurejene Športne
dvorana Bled (trigeneracija - kogeneracija)
v vrednosti 5,000.000 SIT,

– ponudnik predloži tudi drugo doku-
mentacijo navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Merila za izbor najugodnejšega ponu-
dnika:

– reference,
– prodajna cena omrežnega plina za vse

kategorije porabnikov in vrste plina, oziro-
ma srednja distribucijska marža,

– ponujena cena priključka brez plino-
mera,

– višina plačila iz naslova podeljene kon-
cesije (potrditev strinjanja s podpisano iz-
javo),

– roki izgradnje plinovodnega omrežja in
pričetka izvajanja podeljene koncesije za po-
samezna območja (potrditev strinjanja s pod-
pisano izjavo),

– dodatne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

Merila so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

7. Kje je možno prevzeti razpisno doku-
mentacijo: razpisno dokumentacijo se ob
predhodni najavi in ob plačilu dokumentaci-
je v vrednosti 50.000 SIT dvigne na naslo-
vu: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260
Bled; kontaktna oseba Anton Kovačič (tel.
04/575-01-00 ali 04/575-01-31, faks.
04/574-12-43).

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do ponede-
ljka 12.3. 2001 do 12. ure, v tajništvu Ob-
čine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Ponudbe je potrebno predložiti v zaprtih
ovojnicah z oznako Javni razpis - koncesija.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 12. 3. 2001 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Bled, Cesta svobode 13.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevane: po-
nudnik mora v sklopu ponudbene dokumen-
tacije predložiti originalno garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora ponudnik izpoljnje-
vati, da mu bo priznana sposobnost: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe in minimalna
opcija: 12. 3. 2001, opcija ponudbe je min
90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Okvirni datum odločitve: v roku 30
dni po dnevu odpiranja ponudb.

Občina Bled

Št. 1767-11/2000-7 Ob-43467
Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik,

objavlja

javni razpis
za brezplačni prenos lastništva

zgradbe osnovne šole v Črešnjicah s
pripadajočim funkcionalnim

zemljiščem
1. Razpisni podatki in pogoji: predmet

brezplačnega prenosa lastništva je stavba
bivše osnovne šole v Črešnjicah, v izmeri
220 m2, na parc. št. 87 s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem parc. št. 862/3
(388 m2) obe k.o. Podgorje. Objekt je loci-
ran v vasi Črešnjice. Komunalno je nepre-
mičnina opremljena z elektriko, vodovodom
in telefonom. Dostop z javne asfaltne ceste,
ob objektu je urejena tudi javna razsvetljava.
Vsebina dejavnosti objekta mora biti skla-
dna z določili 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki določa, da se premoženje
lahko podari le za znanstvenoraziskovalne,
izobraževalne ali druge tovrstne namene.
Natančna vsebina dejavnosti objekta bo do-
ločena na osnovi ponudbe izbranega inte-
resenta. Prednost bodo imele mirne dejav-
nosti, ki bodo koristne za kraj.

2. Pogoji javnega razpisa: na javni razpis
se lahko prijavijo fizične osebe, ki so držav-
ljani RS in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v RS.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
interesenta, priloženo mora biti potrdilo o
državljanstvu za fizično osebo, oziroma ori-
ginalni izpisek iz sodnega registra, s kate-
rim pravna oseba izkaže sedež v RS. Intere-
senti naj svoje pisne ponudbe pošljejo v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, Ker-
šova,1 s pripisom “Ne odpiraj – brezplačni
prenos lastništva OŠ Črešnjice“.

Pisna ponudba mora vsebovati nasled-
nje podatke:

– podatke o predvidenem programu,
– način izvajanja ponudbene dejavnosti

in vključevanje v okolje,
– predlagani datum začetka dejavnosti,
– rok in pogoje izpolnitve predlagane po-

nudbe,
– opis dejavnosti in reference.
3. Izbor interesentov: oceno in izbor po-

nudnika bo opravila komisija in o odločitvi
pisno obvestila vse ponudnike, najkasneje
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do konca meseca maja 2001.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbe-

re nobenega izmed ponudnikov.
Rok prijave na razpis je 45 dni od te

objave.
Vse dodatne informacije se dobijo na

naslovu: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
Ogled je možen po predhodni najavi na KS
Frankolovo, Valerija Svetel, telefon:
03/577-44-10.

Občina Vojnik

Št. 3/2001 Ob-43469
Na podlagi določb Zakona o javnih fi-

nancah (Ur. l. RS, št. 79/99) in Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00) in
Uredbe o začasnem financiranju Republike
Slovenije v obdobju januar - marec 2001
(Uradni list RS, št. 124/00) Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov,
Kotnikova 5, Ljubljana razpisuje

sofinanciranje svetovalne dejavnosti na
področju varstva potrošnikov od 1. 1.

2001 do 31. 3. 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji:

A) Predmet: sofinanciranje svetovalne
dejavnosti na področju varstva potrošnikov
v Republiki Sloveniji od 1. 1. 2001 do
31. 3. 2001 v potrošniških pisarnah v na-
slednjih krajih: v Ljubljani, Mariboru, Celju,
Velenju.

B) Pogoji:
1. vlagatelji morajo zagotavljati brez-

plačno svetovanje potrošnikom od 1. 1.
2001 dalje;

2. vlagatelji morajo biti vpisani v Regi-
ster potrošniških organizacij Urada za var-
stvo potrošnikov na podlagi veljavnih pred-
pisov;

3. razpolagati morajo s primernimi ka-
dri za izvajanje te dejavnosti. Vsaj en sveto-
valec mora biti pri vlagatelju redno zapo-
slen. Svetovalci v pisarni morajo imeti naj-
manj V. stopnjo strokovne izobrazbe. Sve-
tovalci s V. stopnjo strokovne izobrazbe
morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju svetovanja potrošnikom.
Svetovalci s VI. in VII. stopnjo izobrazbe
morajo imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj
na področju svetovanja potrošnikom. Re-
dno zaposleni svetovalec mora imeti glede
na stopnjo izobrazbe ustrezno število delov-
nih izkušenj na področju svetovanja;

4. razpolagati morajo s primernimi de-
lovnimi prostori, v katerih se ne opravlja
pridobitna dejavnost;

5. vlagatelji morajo ponuditi opravlja-
nje svetovalne dejavnosti v svetovalni pisar-
ni v posameznem kraju 40 ur na teden;

6. vlagatelj mora nuditi osebno, tele-
fonsko in pisno svetovanje potrošnikom.

C) Merila
1. strokovna izobrazba svetovalcev v

svetovalni pisarni,
2. število svetovalcev v svetovalni pi-

sarni,
3. delovne izkušnje svetovalcev na

področju svetovanja potrošnikom,
4. strokovno usposabljanje svetoval-

cev s področja varstva potrošnikov,
5. pridobitev drugih sredstev, kamor

ne sodijo sredstva ponudnikov blaga in sto-
ritev, namenjenih izvajanju svetovanja po-
trošnikom in pridobitev materialno tehnične
pomoči zunanjih subjektov,

6. možnost nudenja brezplačnega
svetovanja potrošnikom s strani univ. dipl.
pravnika,

7. reference vlagatelja.
Za vsako točko pod C. Merila se izdela

vrstni red vlagateljev, ki so se prijavili na
razpis za posamezni kraj. Najugodnejši vla-
gatelj pri posamezni točki merila bo tisti, ki
bo uvrščen na prvo mesto, manj ugodni na
drugo, itd.

Merila imajo isto težo. Dosežena mesta
pri posameznem merilu se seštejejo in deli-
jo s številom meril (aritmetična sredina). Ko-
likor ima več vlagateljev pri posameznem
merilu isti doseženi rezultat, si vlagatelji de-
lijo doseženo mesto oziroma vrstni red.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirno
3,159.600 SIT.

Za pisarno v Ljubljani okvirno 1,020.000
SIT, za pisarno v Mariboru okvirno
1,150.000 SIT, za pisarno v Celju okvirno
549.000 SIT, za pisarno v Velenju okvirno
440.600 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2001.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge in polni naslov: vloge morajo biti
poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo
Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najka-
sneje do 19. 2. 2001 do 10. ure, na naslov
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana - sprejemna pisarna.

Vloge z navedbo vlagatelja morajo biti
oddane v zapečatenih ovitkih, ki morajo biti
označeni z “Ne odpiraj-vloga, Vloga za
opravljanje svetovalne dejavnosti za potro-
šnike od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001” -”Pi-
sarna”. Na hrbtni strani ovitka mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: od-
piranje vlog bo 19. 2. 2001 ob 10.15. v
sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo (tre-
tje nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana. Pred-
stavniki vlagateljev, ki se bodo udeležili od-
piranja vlog, morajo predložiti podpisano in
žigosano pooblastilo za zastopanje vlagate-
lja in imeti s sabo dokument, s katerim se
lahko legitimirajo.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje do 26. 3. 2001.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za
varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljublja-
na, 1. nadstropje, kontaktna oseba je Mar-
cela Uršič, tel. 478-3614, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

Ministrstvo za gospodarstvo
Urad za varstvo potrošnikov

Javne dražbe

Št. 465-03-8/2000 Ob-43473
Na podlagi 3. člena Odloka o stavbnih

zemljiščih v lasti Občine Trebnje (Ur. l. RS,
št. 76/2000) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Ur. l. RS,št. 50/95 in 80/98) je
Občinski svet občine Trebnje na 15.redni
seji 22. 11. 2000 sprejel sklep o objavi

ponovne javne dražbe
za prodajo stanovanjske hiše parc.št.

1485/3 in 1485/6 k.o. Mirna
1. Predmet javne dražbe: stanovanjska hi-

ša na parc.št. 1485/3 stanovanjska stavba v
izmeri 54 m2 in sadovnjak v izmeri 1224 m2

ter parc.št. 1485/6 sadovnjak v izmeri
73 m2, vpisana pri vl. št. 899 k.o. Mirna.

2. Izklicna cena: vrednost objekta po
skupni cenitvi znaša 2,465.133 SIT. Na jav-
ni dražbi se določi kot najmanjši dražbeni
znesek 50.000 SIT.

3. Javna dražba bo javna in sicer v pro-
storih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje. Od te objave javne dražbe pa do
javne dražbe mora preteči najmanj 15 dni.

4. Vodenje javne dražbe: za izvedbo po-
stopka javne dražbe in za vodenje postopka
javne dražbe je imenovana s sklepom župa-
na komisija za izvedbo javne dražbe.

5. Javna dražba bo dne 27. 2. 2001, ob
13. uri v prostorih Občine Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje - mala sejna soba.

6. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-
ne osebe, ki so državljani Republike Slove-
nije in pravne osebe, ki so registrirane na
območju Republike Slovenije.

7. Plačilo varščine: dražitelj je dolžan pla-
čati varščino, v višini 10% od izklicne cene.
Varščino je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Trebnje, št. 52120-630-40206 - s
pripisom za javno dražbo za hišo v Stanu in
fotokopijo dokazila priložiti komisiji ki vodi
javno dražbo.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
brezobrestno v ceno objekta, neuspelemu
pa se varščina vrne brez obresti naj kasneje
v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.

8. Dražitelj, ki bo izbran, pa bo sam od-
stopil od sklenitve pogodbe, se varščina ne
vrne. Kupnino je uspeli ponudnik dolžan pla-
čati v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

9. Navzočnost na javni dražbi: fizične
osebe ter pooblaščenci fizičnih in pravnih
oseb se morajo pred pričetkom javne dra-
žbe izkazati z veljavnim pooblastilom.

10. Sklenitev pogodbe in plačilo kupni-
ne: izbrani ponudnik mora najkasneje v 15
delovnih dnevih po opravljeni javni dražbi
skleniti kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanjske hiše in jo najkasneje v roku
15 dni po podpisu overiti pri notarju, sicer
varščina zapade.

lzbrani ponudnik je dolžan kupnino pla-
čati najkasneje v roku osmih dni od uveljavi-
tve kupoprodajne pogodbe.

11. Prevzem objekta: objekt prevzame
kupec v posest šele po plačilu celotne ku-
pnine.

12. Plačilo taks, davkov in drugih pri-
stojbin: davek in vse stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva plača kupec.
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13. Objekt, ki se prodaja je naprodaj po
načelu videno - kupljeno. Do objave javne
dražbe na objektu ni bremen.

14. Ogled objekta in druge informacije v
zvezi s predmetom prodaje: ogled je mo-
goč ob predhodni telefonski najavi na tel:
07/348-11-00, Velečič Štefan.

Občina Trebnje

Razpisi delovnih
mest

Št. 3/197-01 Ob-43421
Zavod za zdravstveno varstvo Celje raz-

pisuje po sklepu Sveta Zavoda prosto de-
lovno mesto

direktorja zavoda.
Poleg splošnih, z zakonom določenih

pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba zdravstve-
ne smeri s specializacijo zavodove smeri,

– najmanj pet let specialistične strokov-
ne prakse,

– sposobnost vodenja in organiziranja,
– predložitev programa razvoja zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnje-

vanju pogojev pošljejo na naslov Zavoda za
zdravstveno varstvo Celje, Oddelek poslov-
ne koordinacije, Ipavčeva 18, 3000 Celje,
v roku 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu Sveta Zavoda.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 298/01 Ob-43438
Svet JVIZ Občine Mozirje, Šolska ulica

25, 3330 Mozirje, objavlja razpis za delov-
no mesto

ravnateljev:
1. Organizacijske enote Vrtec Mozirje,
2. Organizacijske enote Osnovna šola

Rečica ob Savinji.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53. ali 145. členu zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, kratek življenjepis in vizijo razvoja Orga-
nizacijske enote pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov zavoda z oznako “Za raz-
pis ravnatelja OE”.

Ravnatelj OE bo imenovan za 4 leta.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-

konitem roku.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod

Občine Mozirje

Ob-43368
Svet Glasbene šole Marjana Kozine, Jen-

kova 1, 8000 Novo mesto, razpisuje delov-
no mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje:
– po 53. in 145. členu Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96),

– ter imeti organizacijske in pedagoške
sposobnosti za vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela 29. 6. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov zavoda z oznako “Za raz-
pis ravnatelja”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Glasbena šola Marjana Kozine,
Novo mesto

Ob-43552
Upravni odbor Hranilno kreditne službe

Tolmin, p.o., razpisuje delovno mesto
vodje Hranilno kreditne službe.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

izpolnjevati še naslednje:
– da ima visokošolsko izobrazbo eko-

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

dilnih delovnih mestih.
Vodja bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: Hranilno kreditna služba Tolmin, Ru-
tarjeva 35, Tolmin – kadrovska služba.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 10
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Hranilno kreditna služba Tolmin, p.o.

Druge objave

Ob-43554
Občina Rogatec, Ceste 11, Rogatec na

podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Rogatec objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje:
a) poslovni prostori s pripadajočim fun-

kcionalnim zemljiščem, zgrajeni do III. grad-
bene faze v spodnji etaži zdravstvenega do-
ma v Rogatcu v izmeri 359,67 m2, ki se
nahajajo ob glavni cesti Celje–Zagreb v ne-
posredni bližini mejnih prehodov Rogatec
in Dobovec;

b) cena poslovnih prostorov s funkcio-
nalnim zemljiščem znaša 25,407.446,73
SIT.

2. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih po-
nudb:

a) pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:

– pravne osebe: sklep o registraciji v RS
ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS;

b) v ponudbi je potrebno navesti dejav-
nost, ki se bo opravljala v prostorih, ki so
predmet prodaje;

c) ponujena cena mora biti enaka izklicni
ceni;

d) prednost pri prodaji bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer prodaja-
lec ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnej-
šim oziroma katerimkoli ponudnikom.

3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v 20
dneh po objavi na naslov: Občina Rogatec,

Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako “Po-
nudba za odkup – ne odpiraj!“

4. Ponudbe bomo komisijsko odpirali v
petek, dne 9. 3. 2001 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Ro-
gatec.

5. Sklenitev pogodbe: kupec mora skle-
niti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila
o izbiri.

6. Kupnino plača kupec v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe.

7. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo pla-
ča kupec sam.

8. Prevzem nepremičnine bo naslednji
dan po plačilu kupnine.

9. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnikom
prodajalca (Pavel Strajn, tel.
03/812-10-00, 03/812-10-16).

Občina Rogatec

Št. 465-02/01-1 Ob-43353
Občina Logatec, občinski urad, objavlja

na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Logatec z dne 18. 1. 2001

javno zbiranje ponudb
za odprodajo Notranjskega radia NTR

Logatec, d.o.o., Tržaška c.148,
Logatec

1. Predmet ponudbe je odprodaja
družbe NTR Logatec, d.o.o., Tržaška c.
148, Logatec.

2. Družba z omejeno odgovornostjo NTR
Logatec, d.o.o., je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, oddelek za gospodar-
sko sodstvo, pod št. vložka 1/27871/00.

Ustanovitelj: Občina Logatec.
Dejavnost:
– 64.20 Telekomunikacije,
– 92.20 Radijska in televizijska dejav-

nost.
3. Izklicna cena: 4,900.000 SIT.
4. Ustanovitelj družbe ni dolžan skleniti

pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
28. februarja 2001.

Pogoji:
1. Ponudbe lahko oddajo pravne in

fizične osebe.
2. Ponudniki se morajo v svojih po-

nudbah obvezati, da bo sedež družbe ostal
v Občini Logatec, da bo radio tudi v bodoče
s svojim programom zagotavljal objavo in-
formacij lokalnega oziroma regionalnega po-
mena in da bo ob morebitni odprodaji radia
imela občina predkupno pravico za frekven-
ci 91,1MHz in 107,1MHz.

6. Ponudniki morajo v svojih ponudbah
poleg oblikovane ponudbe opredeliti način
plačila, rok plačila, ki ne sme biti daljši od
60 dni in način zavarovanja plačila.

7. Ponudniki morajo v svojih ponudbah
upoštevati določbe Zakona o javnih glasilih.

8. Prispele ponudbe bodo v postopku
odpiranja ponudb komisijsko ocenjene.

Osnova za izbiro bosta ponujena cena in
reference ponudnika.

9. Sedanji zakupnik ima predkupno pra-
vico.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po izteku roka za zbiranje po-
nudb.
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11. Izbrani ponudnik mora skleniti ustrez-
no pogodbo o odkupu v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri.

12. Prijava mora vsebovati izpolnjen pri-
javni obrazec s prilogami, ki so zahtevane.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dvigne-
jo v sprejemni pisarni na sedežu Občine
Logatec.

13. Ponudbe morajo biti oddane s pri-
poročeno pošto na naslov: Občina Loga-
tec, Tržaška c.15, 1370 Logatec, z označ-
bo Ponudba NTR – ne odpiraj.

14. Kontaktna oseba za morebitna do-
datna pojasnila je Alenka Gorza Jereb.

Občina Logatec

Št. 271-1/01-4 Ob-43604
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-

ca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, ob-
javlja

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo storitev rednega letnega

servisa anestezijskih aparatov,
respiratorjev in inhalogov proizvajalca

Dräger
v skladu z zakoni, tehničnimi predpisi,

normativi in standardi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji.

Izbrani izvajalec bo storitev opravil v za-
vodu na lokaciji Šempeter pri Gorici in Stara
gora.

Ocenjena vrednost storitev je 3,000.000
SIT.

Zainteresirani izvajalci potrebno doku-
mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo
po pošti ali osebno najkasneje do 10.30
ure dne 20. 2. 2001 na naslov Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova
Gorica, tajništvo uprave, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-300, z oznako “Ponudba za ser-
visiranje anestezijskih aparatov, respirator-
jev in inhalogov“.

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 ponudb
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

Ob-43461
Obvestilo

Vse lastnike zemljišč na območju občine
Vojnik obveščamo, da je Občinski svet Ob-
čine Vojnik na seji dne 22. novembra 2000
sprejel Program priprav sprememb in do-
polnitev prostorskega plana Občine Vojnik.

Lastnike zemljišč, ki želijo, da se status
njihovih parcel spremeni iz kmetijskega v
stavbno pozivamo, da do 25. februarja
2001 na občino Vojnik naslovijo vlogo v
kateri naj navedejo:

– ime in priimek ter naslov prosilca (tele-
fonska številka),

– parcelno številko in katastrsko občino
zemljišča,

– namen spremembe (kratek opis pred-
videne gradnje: stanovanjska hiša, poslovni
objekt itd.),

Vlogi morate priložiti:
– zemljiško knjižni izpisek (dokument pri-

dobite na Zemljiški knjigi v Celju – sodišče),
ali drugo dokazilo o lastništvu (overjena ku-
poprodajna pogodba),

– kopijo katastrskega načrta (dokument
pridobite na Geodetski upravi v Celju, Ulica
XIV. Divizije 12, Celje).

Zemljiško knjižni izpisek in kopija katastr-
skega načrta sta lahko stara največ 30 dni.

Vse informacije v zvezi s spremembami
prostorskega plana dobite na Občini Vojnik,
Keršova 1, 3212 Vojnik ali na tel. 03/5
772-108.

Občina Vojnik

Ob-43381
Severnoprimorska mrežna regionalna

razvojna agencija, nosilna RA: Idrijsko-Cer-
kljanska razvojna agencija, d.o.o., Mestni
trg 1, Idrija, na podlagi navodila o minimalni
obvezni vsebini in metodologiji priprave ter
načinu spremljanja in vrednotenja regional-
nega razvojnega programa (Ur. l. RS, št.
52/00) objavlja

poziv
za sodelovanje

Skupščina Severnoprimorske mrežne
RRA (Mrežna RRA) je na svoji ustanovni seji
dne 29. 1. 2001 s sprejetjem programa de-
la za leto 2001 sprejela sklep o pripravi
Regionalnega razvojnega programa za stati-
stično regijo Severna Primorska.

Na podlagi sprejetega sklepa Severno-
primorska mrežna RRA poziva k sodelova-
nju v Programskem odboru za pripravo in
za spremljanje izvajanja Regionalnega raz-
vojnega programa statistične regije Sever-
na Primorska naslednje organe/organiza-
cije, predstavnike javnega in zasebnega
prava:

– predstavnike vseh 12 občin, ki so se s
sklepom občinskih svetov vključili v pripra-
vo RRP,

– predstavnike ministrstev Vlade RS,
– predstavnike zbornic,
– predstavnike gospodarskih družb,
– predstavnike gospodarskih in nego-

spodarskih interesnih združenj,
– predstavnike društev, zavodov in usta-

nov,
– predstavnike delojemalcev (sindikati) ter
– ostale predstavnike javnega in zase-

bnega prava ter fizične osebe.
Prosimo, da zainteresirani akreditirate

svoje predstavnike in njihove namestnike, ki
vas bodo zastopali v programskem odboru,
ter potrebne dokumente in pooblastila za
zastopanje dostavite na naslov: Idrijsko-Cer-
kljanska razvojna agencija, d.o.o., Mestni
trg 1, 5280 Idrija, najkasneje do 20. febru-
arja 2001 do 10. ure. O potrditvi članov
Programskega odbora odloča skupščina
Severnoprimorske mrežne RRA.

Severnoprimorska mrežna RRA,
Nosilna RA: Idrijsko-Cerkljanska

razvojna agencija, d.o.o.

Št. 0302-18/05-028/69-2000 Ob-43557
S to odločbo se izdaja soglasje k Aktu o

ustanovitvi Ustanove ZSU – združenja slo-

venskih ustanov, s katerim so ustanovitelji:
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija,
s sedežem v Ljubljani, Štefanova ulica 15,
Ustanova za otroško nevrologijo, s sede-
žem v Ljubljani, Vrazov trg 1, Ustanova Ma-
li vitez – Fundacija za pomoč mladim oz-
dravljenim od raka, s sedežem v Ljubljani,
Zarnikova 3, Ustanova fundacija GEA
2000, s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 9,
Ustanova “Odsev se sliši”, s sedežem v
Ljubljani, Zaloška 29, Ustanova Gallus, s
sedežem v Ljubljani, Vojkova 1, Ustanova
za izgradnjo nove Waldorfske šole Ljublja-
na, s sedežem v Ljubljani, Rodičeva 2,
Ustanova – Fundacija akademskega slikar-
ja Jožeta Ciuhe, s sedežem v Ljubljani,
Prešernova 2, Ustanova – Fundacija Iliri-
ka, s sedežem v Ljubljani, Prešernova 2,
Ustanova fundacija Avgusta Kuharja, s se-
dežem v Ljubljani, Dalmatinova 4 in Skavt-
ska fundacija – Ustanova zveze tabornikov
Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Parmova
33, ustanovili ustanovo z imenom Ustano-
va ZSU – združenje slovenskih ustanov, s
sedežem v Ljubljani, Štefanova 15, o če-
mer je notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane,
Tavčarjeva ulica 3, izdal notarski zapis št.
SV 1108/00, SV 1108/00-1 in SV
1108/00-2. Osebe, pooblaščene za za-
stopanje Ustanove ZSU – združenja slo-
venskih ustanov, so člani uprave v skladu z
ustanovitvenim aktom: dr. Edvard Kobal,
Senka Hočevar-Ciuha, Tomaž Bole in Bo-
ris Mrak.

Ministrstvo za notranje zadeve
Urad za upravne notranje zadeve

Sektor za državljanska stanja
Ljubljana

Register političnih
strank

Popravek
V objavi spremembe statuta in programa

Demokratične stranke upokojencev Slove-
nije (DeSUS), objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 2. 2. 2001, Ob-43139 (stran
505), se popravi oblika logotipa, ki je pravil-
na elipsaste oblike.

Uredništvo

Št. 0302-18/05-028/53-00 Ob-43383
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 27, kjer je vpisana stranka
Zveza za Ljubljano, s skrajšanim imenom
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Zveza za Ljubljano ter s kratico imena ZZL
in sedežem v Ljubljani, Rožna dolina ce-
sta II/22, vpiše zastopnik stranke Maksim
Sedej, predsednik stranke.

Legenda barv:
– beseda "zveza" je v modri barvi,
– beseda "ZA" je v oker barvi,
– računalniška mreža Slovenije je v sivo-

modri barvi,
– beseda "Ljubljana" in kvadrat, ki naj bi

predstavljal Ljubljano pa v zeleni barvi.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-8/00-0202024 Ob-43378
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzame statut sindikata delovnih invalidov Slo-
venije, Peršonova 27, 2250 Ptuj.

– naziv statuta: statut sindikata delov-
nih invalidov Slovenije;

– ime sindikata: Sindikat delovnih in-
validov Slovenije;

– sedež sindikata: Peršonova 27, 2250
Ptuj;

– kratica sindikata: S.DiS.
2. Statut, naveden v 1. točki tega izreka,

se vzame v hrambo z dnem izdaje te odloč-
be in se vpiše v evidenco statutov pod zap.
št. 95.

3. Matična številka sindikata delovnih in-
validov Slovenije je: 1370456.

Št. 028-6/00-0202024 Ob-43379
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo Pravila Osnovne organizacije ZSSS
MOL Slovenija, d.o.o., BS Kidričevo, 2325
Kidričevo.

– naziv pravil: Pravila sindikata organi-
zacije, MOL Slovenija, d.o.o., BS Kidri-
čevo;

– ime sindikata: Osnovna organizaci-
ja ZSSS MOL Slovenija, d.o.o., BS Kidri-
čevo;

– sedež sindikata: Tovarniška n.h.,
2325 Kidričevo;

– kratica sindikata: OO ZSSS MOL Slo-
venija Kidričevo.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 94.

3. Matična številka osnovne organizacije
ZSSS MOL Slovenija, d.o.o., BS Kidričevo
je: 1370448.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-32/00-52 Ob-43356
Postopek v zadevi domnevne koncen-

tracije družb Iskra Kondenzatorji, d.d., Vr-
tača 1, Semič in AEG Kondensatoren
und Wandler GmbH, Sickingenstrasse
71, 10553 Berlin, Nemčija, do katere naj
bi prišlo z nakupom večinskega paketa del-
nic preko dveh slamnatih družb Ekena
d.o.o., Dravska 10, Ljubljana in Virti d.o.o.,
Rožna dolina, cesta V/26, Ljubljana, ter ob
sodelovanju z družbo Iskra d.d., Kotnikova
28, Ljubljana, se ustavi.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-43609
Ime javnega glasila: Radiotelevizija Slo-

venija.
Izdajatelj: Javni zavod RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, Ljubljana
Člani sveta RTV Slovenija so: mag. Ja-

nez Kocijančič – predsednik, Marcel Buh –
namestnik predsednika, dr. Anton Jeglič,
Alfred Killer, dr. Berta Jereb, dr. Igor Luk-
šič, Mile Šetinc, Silvano Sau, Jožef Kocon,
dr. Tone Ploj, dr. Janko Kos, France Ka-
pus, Judita Zidar, Franček Rudolf, Alenka
Leskovic, mag. Aljoša Redžepovič, Jože
Stanič, Andrej Presečnik, Lado Pohar, Izi-
dor Hvalica, Damjan Lah, mag. Geza Filo,
mag. Rosvita Pesek, Igor Palčič, Igor Krč.

Člani nadzornega odbora RTV Slovenija
so: Branko Grims, Jožica Komatar, Anton
Majzelj, mag. Borut Sommeregger, dr. Met-
ka Tekavčič, Alenka Dakič, Vida Petrovčič.

Objave delniških
družb

Javne prodaje delnic

Ob-43551
Banka Domžale, d.d., skupina NLB, v

skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB, objavlja ponudbo, ki jo je ban-
ki posredoval delničar ŽITO, d.d., Šmartin-
ska 154, 1000 Ljubljana, za

odkup
14 rednih delnic Banke Domžale, d.d.
Delnice so po ceni 22.000 SIT za eno

delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun pro-
dajalca, št. 50103-601-78305.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-43347
Olma trade, d.o.o., objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Po skrajšanem postopku se izvede umik

osnovnega kapitala družbe Olma trade,
d.o.o., v višini 41,788.000 SIT. Osnovni
kapital družbe je sedaj 369,349.052 SIT.

Olma trade, d.o.o., Ljubljana

Ob-43346
Družba Scala Zarja, d.d., Petrovče,

vpisana v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Celju pri vl. št. 063/10123100,
je na svoji skupščini dne 20. 12. 2000
sprejela

sklep
o poenostavljenem zmanjšanju

osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa se osnovni kapital, ki

je doslej znašal 93,000.000 SIT zmanjša
za 68,000.000 SIT, tako, da po izvedenem
zmanjšanju znaša 25,000.000 SIT.

Skladno z določilom 454. člena ZGD po-
zivamo morebitne upnike družbe, naj se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali z zmanjša-
njem osnovnega kapitala soglašajo.

Scala Zarja, d.d.
uprava družbe

Odkupi poslovnih deležev
družb

Št. 014/1800 Ob-43448
Skladno s 465. členom ZGD, družba

Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana,
Slovenska 29, sporoča, da ima v lasti več
kot četrtino delnic delniške družbe Tehni-
ška založba, d.d., Ljubljana, Lepi pot 6.

Mladinska knjiga Založba, d.d.

Ob-43641
Na podlagi drugega odstavka 64. člena

Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97),
družba Radeče papir, d.d., Njivice 7, Rade-
če, objavlja:

– da je družba Tehni-car, d.o.o., Trža-
ška 118, Ljubljana, pridobila dodatni kvalifi-
ciran delež družbe Radeče papir, d.d. in
ima skupaj dva kvalificirana deleža,
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– da je družba G-M&M, d.o.o., Brvace
11, Grosuplje, pridobila dodatni kvalificiran
delež družbe Radeče papir, d.d. in ima sku-
paj štiri kvalificirane deleže.

Radeče papir, d.d.
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/99 S-43287
Narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev v stečajni zadevi nad dolžni-
kom ZORN podjetje za proizvodnjo kon-
fekcije, d.o.o., Ormoška c. 33, Ptuj – v
stečaju, ki je bil določen za 1. 3. 2001 ob
9. uri, v sobi 26/II tega sodišča se prekliče,
in se določi za 8. 3. 2001 ob 9. uri v sobi
26/II tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 1. 2001

St 15/2000 S-43288
Drugi narok za preizkus terjatev v stečaj-

ni zadevi nad dolžnikom VERITAS Vinska
akademija, d.d., Grajska ul. 2, Ptuj – v
stečaju, ki je bil določen za 1. 3. 2001, ob
9.45 v sobi 26/II tega sodišča se prekliče,
in se določi za 8. 3. 2001 ob 9.45 v sobi
26/II tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 1. 2001

St 253/2000 S-43289
To sodišče je s sklepom St 253/2000

dne 29. 1. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom J * P, d.o.o., trgovsko in
proizvodno podjetje, Ul. Andreja Biten-
ca 68, Ljubljana, matična številka
5552788, šifra dejavnosti 74.140.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 4. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

St 14/98 S-43290
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad TECTUM, d.d., Pod ježami
5, Ljubljana – v stečaju, za dne 13. 3.
2001 ob 10.20 v 352/III tega sodišča.

Objave sodišč

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2001

St 63/99 S-43293
To sodišče razpisuje narok za preizkus

terjatev in narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve v stečajnem postopku nad
Iskra Žarnice, d.o.o., Stegne 23, Ljublja-
na – v stečaju za dne 7. 3. 2001 ob 9. uri
v 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2001

St 88/2000 S-43304
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Pivovarna Tara,
d.o.o., Maribor, Ljubljanska 82, za dne
6. 3. 2001 ob 9. uri v sobi 330 tega so-
dišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na
Okrožnem sodišču v Mariboru, 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 29. 1. 2001

St 13/99 S-43316
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 13/99 sklep z dne 29. 1. 2001:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Mizarstvo Grča, Terglav Branko,
s.p., Cesta na Ljubečno 36, Celje.

Odslej se firma glasi: Mizarstvo Grča,
Terglav Branko, s.p., Cesta na Ljubečno
36, Celje – v stečaju.

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

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, ter vpis za-
četka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znsek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 4. 2001 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2001

St 77/2000 S-43317
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 77/2000 sklep z dne 29. 1.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Marinet, Trženjsko informacija
mreža d.o.o., Celje, Skaletova 4, Celje.

Odslej se firma glasi: Marinet, Trženjsko
informacija mreža, d.o.o., Celje, Skaletova
4, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, ter vpis za-
četka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 4. 2001 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 1. 2001

St 1/2001-5 S-43318
1. Z dnem 29. 1. 2001 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom AR ekspress
prevoz potnikov Doma Anica s.p. Trimli-
ni 64/b.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi.

K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvo-
dih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
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delavcev iz II. odstavka 160. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 14. 5. 2001 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 1. 2001 nabije na oglasno de-
sko sodišča, istočasno pa se pošlje Ura-
dnemu listu RS za objavo. Pravne posledi-
ce začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 1. 2001

St 97/2000 S-43319
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Mariborski sejem d.o.o., Loška ul.
13, Maribor, dne 5. 3. 2001 ob 10. uri v
sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču v Mar-
iboru, Sodna ul. 15, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2001

St 55/99 S-43373
To sodišče je v stečajnem postopku nad

stečajno maso Smelt International, d.d.,
– v stečaju, Ljubljana, s sklepom St 55/99
z dne 10. 1. 2001 razrešilo stečajnega
upravitelja Hinka Jenulla in imenovalo Bra-
neta Goršeta iz Ljubljane.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2001

St 5/94 S-43374
To sodišče v likvidacijskem postopku Sta-

novanjska zadruga Kočevje, Trg zbora od-
poslancev 47, Kočevje – v likvidaciji, ki se
vodi pod opr. št. St 5/94 razpisuje narok za
preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 21. 2.
2001 ob 10.30 v sobi 311/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2001

St 60/2000 S-43375
To sodišče na podlagi 2. odstavka

52. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in
spremembe in dopolnitve št. 39/97 in
52/99) objavlja oklic:

narok za prisilno poravnavo nad dolžni-
kom Javor lesograd podjetje za predela-
vo lesa d.o.o. Kozina, Istrska 19, bo dne
26. 3. 2001 ob 9. uri v sobi št. 153/I tega
sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije pri tukajšnjem sodi-
šču v sobi št. 208/I med uradnimi urami.

Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glaso-
vali pisno, naj glasovnico z originalnim podpi-
som in žigom pošljejo poravnalnemu senatu.
Upniki – pravne osebe morajo glasovnici pri-
ložiti dokazilo, da jo je podpisal zakoniti za-
stopnik oziroma oseba, pooblaščena za za-
stopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 1. 2001

St 206/2000 S-43432
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

206/2000 z dne 30. 1. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Bumerang
Import Export, d.o.o., Cankarjevo nabre-
žje 27, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2001

St 240/2000 S-43434
To sodišče je s sklepom opr. št. St

240/2000 z dne 31. 1. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Instaling, grad-
beni inženiring, trgovina, uvoz-izvoz,
d.o.o., Rudarska 1c, Trbovlje, matična šte-
vilka 5643694, šifra dejavnosti 45.450.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica v Ljubljani.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 5. 2001 ob 12. uri, v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2001

St 35/2000 S-43435
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Star, podjetje
za računalništvo in trgovino na debelo,
d.o.o., Brežice, Trg izgnancev 1a, Breži-
ce, za dne 7. 3. 2001 ob 10.30, v razprav-
ni dvorani IV/II tukajšnjega sodišča CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 2. 2001

St 33/2000 S-43436
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Nika, družba
za upravljanje s skladi, d.d., Trg izgnan-
cev 1a, Brežice, za dne 7. 3. 2001 ob 9.
uri, v razpravni dvorani IV/II tukajšnjega so-
dišča CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 2. 2001

St 1/2001 S-43437
I. Začne se postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom Paloma, Tovarna lepenke
Prevalje, d.d., Nicina 10, Prevalje, matič-
na št. 1357662, šifra dejavnosti proizvod-
nja papirja in kartona 21.120.

II. Odredi se imenovanje upniškega od-
bora v sestavi:

– Paloma – Sladkogorska tovarna papir-
ja, d.d., Sladki vrh, Sladki vrh 1,

– Surovina, družba za predelavo odpad-
kov, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Ljubljana,

– Papir Servis, Podjetje za predelavo od-
padkov, d.d., Pod ježami 3, Ljubljana,

– Koležnik Jože, predstavnik sveta de-
lavcev.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi univ. dipl. jur. Miran Ocepek, odvet-
nik iz Slovenj Gradca, Francetova 7.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica, ter jo kolkovati s 5% sodno takso od
višine prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT. Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njiho-
vo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravna-
ve (1. 2. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne porav-
nave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pi-
sni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 2. 2001

St 205/2000 S-43544
To sodišče je s sklepom St 205/2000

dne 2. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom SKYCOM, Zbiranje in
distribucija podatkov, d.o.o., Cesta v Go-
rice 38, Ljubljana, matična številka
53998223, šifra dejavnosti 64.200.

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

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
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mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 5. 2001 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2001

St 55/2000 S-43545
To sodišče je s sklepom opr. št. St

55/2000 z dne 1. 2. 2001 na podlagi prve-
ga odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom TOP, regionalni
izobraževalni center, d.o.o., Šercerje-
va 22, Radovljica in ga takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2001

St 112/2000 S-43546
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

112/2000 z dne 2. 2. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom CSM,
Podjetje za storitve, trgovino in zastopa-
nje, d.o.o., Gregorečeva 28, Maribor ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

1. Henkel – Ecolab, d.o.o., Vajngerlova
4, Maribor,

2. Krekova banka, d.d., Slomškov trg
18, Maribor,

3. Poštna banka Slovenije, d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,

4. Migro, d.o.o., Brod 19/a, Bohinjska
Bistrica,

5. Nada Gajšek, predstavnica delavcev.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-

loči Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Delavska
hranilnica in posojilnica, d.o.o., Partizanska
3, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2001

St 5/2001 S-43547
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Prosenjak Elvis, s.p., Trgovinske
storitve, zastopanje, Borštnikova 37, Ma-
ribor 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.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2001

St 12/98-53 S-43548
Stečajni postopek nad ABC Pomurka –

Europroduct Puconci, d.o.o., Puconci št.
10, se zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 2. 2001

St 50/2000-21 S-43549
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 50/2000 sklep z dne 31. 1.
2001:

1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-
žnikom: T.M.P., Trgovina, d.o.o., Stante-
tova 5, Velenje, se v skladu z določbami
člena 99/II ZPPSL zaključi, saj ni premože-
nja, ki bi prišlo v stečajno maso.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in nabije na sodno de-
sko tukajšnjega sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik:
T.M.P., Trgovina, d.o.o., Stantetova 5, Ve-
lenje, izbriše iz sodnega registra.

4. Zoper ta sklep se lahko upniki, v skla-
du z določbo člena 99/IV ZPPSL, pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Celju
dne 31. 1. 2001

St 20/2000 S-43550
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom VALIDO, invalidsko
podjetje, d.o.o., Dornavska c. 6, Ptuj, ma-
tična številka 5908183, šifra dejavnosti
85.325, s sklepom opr. št. St 20/2000, z
dne 10. 1. 2001 potrdilo prisilno poravna-
vo med dolžnikom in njegovimi upniki. Sk-
lep določa:

– terjatve upnikov iz naslova obveznosti
do dobaviteljev, državnih in lokalnih institu-
cij ter terjatve delavcev iz naslova premalo
izplačanih plač, neizplačanih odpravnin, ne-
izplačanega regresa za leta 1996, 1997 in
2000 in neizplačanih jubilejnih nagrad, po-
plača dolžnik v višini 20% njihove vrednosti,
z zamudnimi obrestmi v višini temeljne obre-
stne mere +0,5%, v roku enega leta od
pravnomočnosti tega sklepa,

– sestavni del sklepa je seznam upni-
kov z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov njihovih terjatev, po stanju na dan
začetka postopka prisilne poravnave –
27. 9. 2000.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 2. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 156/2000 IZ-1265
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 156/00 z dne 5. 12. 2000, so
bile v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, ter dolžnice Petelinc
Bernarde, Sela pri Dobovi 91a, Dobova,
Pizzerija Santa Lucija, s.p. in zastavitelja Pet-
elinc Darka, Sela pri Dobovi 91a, Dobova, v

višini 35,000.000 SIT s pp, dne 22. 12.
2000 zarubljene nepremičnine, ki niso vpi-
sane v zemljiško knjigo, in sicer:

– poslovni prostor v stanovnajski stolpni-
ci P + 10 v Brežicah, Ul. Veljka Vlahoviča, ki
je lociran na parc. št. 278, 279 in 281, vse
k.o. Brežice, pridobljen na podlagi kupne
pogodbe z dne 17. 3. 1995, sklenjene med
dolžnico, zastaviteljem in Marjetič Cito,

– poslovni prostor v stanovanjski sto-
lpnici P + 10 v Brežicah, Maistrova ul. 2,
lociran na parc. št. 278, 279 in 281, vse
k.o. Brežice, v pritličju nasproti glavnega
vhoda, v izmeri 10,07 m2, pridobljen na
podlagi kupne pogodbe z dne 6. 1. 1995,
sklenjene med dolžnico, zastaviteljem in
Davidovič Vesno in Davidovič Bojanom,
oba Vel. Obrež 1,

– poslovni prostor v pritličju stanovanj-
skega bloka v Brežicah, Maistrova ul. 2, ki
se sestoji iz štirih prostorov, in sicer kuhi-
nje v izmeri 3,68 m2, dveh WC v izmeri
5,15 m2 in lokala v izmeri 44,37 m2, ki sto-
ji na parc. št. 278, 279 in 281, vse k.o.
Brežice, pridobljen na podlagi kupne po-
godbe z dne 6. 1. 1995, sklenjene med
dolžnico, zastaviteljem in Klanjčar Jožico
in Klanjčar Duškom,

– trisobno stanovanje v I. nadstropju sta-
novanjskega objekta v Brežicah, Veljka Vla-
hoviča 2, stoječega na parc. št. 280, k.o.
Brežice in ki obsega tri sobe, kuhinjo,
shrambo, kopalnico in WC, predsobo, bal-
kon, ložo in klet, v skupni površini 74,87 m2,
hkrati s solastniškim deležem na vseh sku-
pnih prostorih, delih in objektih ter napra-
vah hiše, skupaj s pripadajočim delom fun-
kcionalnega zemljišča, pridobljeno na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12.
1997, sklenjene med dolžnico, zastavite-
ljem in Vinkom Marijanom.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 10. 1. 2001

Z 00/00102 IZ-1257
Na podlagi sklepa opr. št. Z 00/00102

tega sodišča z dne 8. 1. 2001, je bila na
poslovnem prostoru – lokal B, zgrajen do
tretje gradbene faze, v skupni izmeri
41,50 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega objekta na Levstikovi v Grosupljem –
objekt stoječ na parc. št. 1506, k.o. Grosu-
plje naselje, ki je last dolžnice Srajčka, trgo-
vina in storitve Ivančna Gorica, d.o.o., Ulica
talcev 10, Ivančna Gorica, ustanovljena za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v zne-
sku 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 1. 2001

Z 343/2000 IZ-1281
Opravi se popis nepremičnine in rubež

v dobro upnice Banke Domžale, d.d., za-
radi zavarovanja denarne terjatve v višini
4,012.500 SIT s pp, pod pogoji iz nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 1071/2000 z dne 11. 12. 2000, in
sicer v stanovanju na naslovu Tunjiška c.
2/c, Kamnik, št. 23, last dolžnikov Čeman
Sadota in Milke, v velikosti 34,40 m2 z bal-
konom 1,47 m2 in kletnim prostorom v ve-
likosti 1,13 m2, stoječem na parceli št.
397/33, k.o. Kamnik.
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Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnik za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 1. 2001

Z 2000/00123 IZ-1351
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00123, ki ga je dne 28. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Lenartu, je bila
ustanovljena na dolžnikovi nepremičnini, po-
slovnem prostoru – lokal št. 4, v skupni
izmeri 31,44 m2 in poslovnem prostoru –
lokal št. 5, v skupni izmeri 31,44 m2, ki se
nahajata v pritličju poslovnega objekta v Le-
nartu, Kraigherjeva 19a, zgrajenega na
parc. št. 90 oziroma po delilnem načrtu
ustrezni parc. št. stavbišče, v izmeri približ-
no 360 m2, pripisani pri vl. št. 296, k.o.
Lenart, ki sta last dolžnika in zastavitelja Li-
pa, proizvodno trgovska zadruga, z.o.o.,
Kraigherjeva 19/a, Lenart v Slovenskih go-
ricah, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 22,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 23. 1. 2001

In 2000/00004 IZ-1689
In 2000/00209
In 2000/00425

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 2000/00004, je bil dne 9. 1.
2001 opravljen v korist upnice Stanovanj-
ske zadruge Emona, z.o.o., Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Slava Alič iz Ljubljane, rubež
dvosobnega stanovanja št. 20, Topniška
70, v skupni izmeri 54,24 m2, last dolžnice
Forte Vesne, Topniška 70, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo dovoljeno s sklepom z dne
15. 12. 2000, opr. št. In 2000/00425, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2000/0004, na predlog iste-
ga upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

Z 2000/00772 IZ-17160
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00772 z dne 7. 6. 2000,
je bila ena polovica III. nadstropja v poslovni
stavbi, ki leži na parcelah št. 362/8 in
366/3, pri vl. št. 976, k.o. Brinje in zajema
eno polovico prostorov 1 in 1a, prostore št.
11 in 22 ter poslovne prostore od vključno
št. 23 do vključno št. 43, v skupni površini
650,16 m2 bruto in 10 parkirnih mest – od
številke 71 do 80 – v 2. kleti predmetne
zgradbe in je last zastavitelja AMZS, d.d.,
Dunajska 122, Ljubljana, z dnem 6. 9. 2000
zarubljena v korist upnika Hypo Alpe Adria
banka, d.d., Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,000.000 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2000

In 99/00048 IZ-1246
In 97/00156

Popis oziroma rubež enosobnega stano-
vanja v Ljubljani, Mali trg 5, v izmeri
44,50 m2, št. C3, v III. nadstropju, ki je last

dolžnika Ukmar Darka, Mali trg 5, Ljubljana,
ki je bil opravljen dne 16. 10. 1996, v zade-
vi II R 1494/96, ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s tusodnim sklepom o
izvršbi z dne 13. 12. 2000, opr. št. In
99/00048, ki se izvede s pristopom k izvrš-
bi, dovoljeni s tusodnim sklepom o izvršbi z
dne 3. 2. 1998, opr. št. In 97/00156, na
predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2000

In 99/00559 IZ-1259
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In

99/00559 z dne 14. 8. 2000, se opravi v
korist upnice Krekove zavarovalnice, d.d.,
zaradi izterjave 1,326.329 SIT s pp, rubež
stanovanja št. 15 v III. nadstropju, na naslo-
vu Hafnerjeva 6a v Ljubljani, last dolžnice
Nikolovski Sandre.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2001

Z 2000/02185 IZ-1262
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02185, ki ga je dne 9. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na pritličnem poslovnem prostoru,
v skupni izmeri 42,80 m2, kar je v naravi
prodajalna, pisarna in WC in kar predstavlja
idealni solastniški delež 69/100 celotnega
poslovnega prostora, v izmeri 62 m2, ki se
nahaja v pritličju hiše na naslovu Rimska
19, Ljubljana, stoječe na parc. št. 11/2, vl.
št. 38, k.o. Gradišče predmestje I, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 10. 2000, sklenjene s prodajalcem Co-
ming, d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Krekove ban-
ke, d.d., Slomškov trg 18, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2001

Z 2000/01750 IZ-1263
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01750, ki ga je dne 9. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 7, v
mansardi stanovanjskega objekta v Ljublja-
ni, Mali trg 5, v izmeri 44 m2, s sorazmernim
solastniškim deležem na vseh skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter funkci-
onalnem zemljišču. K stanovanju spada tudi
shramba št. C7 v dvonamenskem zakloni-
šču ter pravica souporabe skupne sušilnice
ter pravica do parkirnega mesta, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
16. 8. 2000 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z
dne 1. 9. 2000, sklenjenih s prodajalko Po-
glajen Vido, Mali trg 5, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Probanke, d.d., Go-
sposka 23, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 7,440.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2001

Z 2000/02424 IZ-1266
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02424, ki ga je dne 22. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju v
visokem pritličju desno, v izmeri 43,30 m2,

v stanovanjskem bloku z oznako A7, na na-
slovu Novakova ul. 5, Ljubljana, ki leži na
parc. št. 326/1 in 326/2, k.o. Tabor, ki je
last zastaviteljice, na podlagi darilne pogod-
be z dne 13. 7. 1999, sklenjene z Orehek
Slavkom – darovalcem, zastavna pravica v
korist upnika Hypo Alpe Adria Bank, d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 50.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2000

Z 2000/02132 IZ-1268
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02132 z dne 20. 12.
2000, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri
58,26 m2, ki se nahaja v I. nadstropju hiše
na naslovu Jamova 3a v Ljubljani, stoječi
na parc. št. 207/7, k.o. Gradiško pred-
mestje I, s sorazmernim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah in pravico
uporabe na pripadajočem funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 8 z dne 26. 11.
1991 in aneksa k tej pogodbi z dne 10. 3.
1997, sklenjene z Inštitutom za kovinske
materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Ljub-
ljana, z dnem 20. 12. 2000 zarubljeno v
korist upnika Hypo Leasing, d.o.o., Trg OF
12, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 42.386,40 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/02192 IZ-1270
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02192, ki ga je dne 9. 1. 2001 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 2/D1/lame-
la 1, v I. stanovanjskem nadstropju, z neto
površino 65,96 m2 in shrambe št. 2, v klet-
nih prostorih stanovanjske stavbe na Kot-
nikovi ul. 32 v Ljubljani, stoječi na parc. št.
2842, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848,
2861, 2873, 2874, 2875, 2876, 2853,
2862 in 2863, vse k.o. Tabor, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in na funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, ki so last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 2000,
sklenjene s prodajalcem Energoplan, d.d.,
Ljubljana, Pod hribom 55, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 12,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2001

In 99/00482 IZ-1282
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 99/00482 z dne 26. 11.
1999, je bil dne 9. 1. 2001 opravljen ru-
bež v korist upnice Banke Vipa, d.d., Kidri-
čeva 7, Nova Gorica, zaradi izterjave
8,735.739,30 SIT, dvosobnega stano-
vanja št. 15, v izmeri 53 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Zoletova 5 v Ljubljani, ki je last dolžnika
Rajkovič Zorana, Povšetova ul. 57, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2001
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Z 2000/02448 IZ-1313
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02448, ki ga je dne 15. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru ozna-
ke L 0.6 in L 0.11, s pripadajočim parkirnim
prostorom št. 20, v kletnih prostorih objek-
ta, kletno shrambo – skladiščem A 5 ter
pripadajočimi skupnimi prostori, ki so last
zastavitelja, na podlagi pogodbe št.
N-50-98-0112/00 z dne 15. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcem Rudis, d.d., Trbov-
lje, Trg revolucije 12b, Trbovlje, zastavna
pravica v korist upnice Posojilnice Bank Bil-
čovs Hodiše Škofiče, r.z.o.j. Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 350.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Z 2000/02440 IZ-1326
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02440, ki ga je dne 15. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju v neto izmeri 67,77 m2, št. 01 v III.
objektu, stoječem na parc. št. 1014, 1035
in 1037, k.o. Vič, v Ljubljani, Nanoška 21,
ki je last dolžnice na podlagi pogodbe št.
153/69 z dne 28. 4. 1969, sklenjene s
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, zastavna pravica v korist upnika
TA-BU, d.o.o., Rožna dolina c. V/16, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 25.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Riz 438/99 IZ-1244
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 438/99 z dne
12. 10. 1999, je bila nepremičnina – dvo-
sobno stanovanje št. 14, v IV. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Stross-
mayerjeva ul. 28, v skupni izmeri 85,38 m2,
s pripadajočim kletnim boksom v izmeri
9,50 m2 in shrambo na podstrešju v izmeri
5 m2, ki stoji na parc. št. 1461, k.o. Mari-
bor-Grad, ki je last Pipan Borisa, do celote
po prodajni pogodbi z dne 24. 5. 1999,
sklenjeni med njim kot kupcem in Volga,
družbo za trgovino, d.o.o., Maribor, Koče-
varjeva ul. 7, kot prodajalcem, dne 12. 10.
1999 zarubljena v korist upnika Die Karn-
tner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 672.000 ATS s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

Z 2000/00967 IZ-1247
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00967 z dne
9. 1. 2001, je bila ustanovljena na stanova-
nju na Cankarjevi ulici 18 v Mariboru, v
I. nadstropju levo, številka 3, v skupni neto
površini 71,50 m2 in kletno shrambo v iz-
meri 2,20 m2, skupaj v izmeri 73,70 m2, ki
stoji na parceli št. 1012/2, k.o. Mari-
bor-Grad, na podlagi originalne kupopro-
dajne pogodbe za nakup stanovanja št.
6/2000 z dne 29. 5. 2000, zastavna pravi-
ca v korist upnika Hypo-Alpe-Adria-Bank,
d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini

35.000 EUR v tolarski protivrednosti s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2001

Z 2000/01057 IZ-1248
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, št.
SV 1285/2000 z dne 27. 10. 2000, v
skladu s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/01057 z dne 7. 12. 2000 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – poslovnega prostora v izmeri
175,85 m2 (nekdanja trgovina Foto Tabor),
ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe TI-
MA, Svetozarevska 10, v Mariboru, stoje-
če na parc. št. 1703/3, v k.o. Maribor
Grad ter pripadajočih skupnih prostorov
stavbe, last zastaviteljev Zinke Herbet in
Blaža Davidovskega, vsakega do 1/2 ce-
lote, na podlagi pogodbe o nakupu poslov-
nega prostora z dne 20. 9. 1999, sklenje-
ne s prodajalcem Zoranom Markovičem, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Kre-
kove banke, d.d., Maribor, v višini 500.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2001

Z 2000/01097 IZ-1250
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Majde Lokošek, ki jo je nadome-
ščal notar Janez Novak iz Domžal, opr. št.
SV 957/2000 z dne 16. 11. 2000 in
sklepom o zavarovanju opr. št.
2000/01097 z dne 13. 12. 2000, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, trgovskega lokala št. 3, v oce-
njeni izmeri 53,12 m2 in medetaž, v ocenje-
ni izmeri 24,19 m2 – nivo Loške ulice, sku-
paj v ocenjeni izmeri 77,31 m2, parc. št.
1927, 1928/1 in 1928/2, k.o. Maribor
grad, v poslovno trgovinskem centru – P5 –
Mestna vrata Maribora v Mariboru, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št.
116-050/319-95 z dne 28. 12. 1995,
sklenjene med prodajalcem SKB – Investi-
cijsko podjetje, d.o.o., Slovenska 56, Ljub-
ljana in kupcem Megahit, d.o.o., Molkova
pot 4, Kamnik – sedaj Ljubljanska 21d,
Kamnik, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, na podlagi sporazuma
strank v zavarovanje denarne terjatve upni-
ka v višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 12. 2000

In 2000/00292 IZ-1272
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 2000/00292
z dne 15. 9. 2000, je bilo v izvršilni zadevi
upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ciril
Metodov trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in
Bogataj iz Ljubljane, proti dolžniku Rudiju
Klančniku, stan. Sp. Polskava 72, 2331
Pragersko, zaradi izterjave denarne terja-
tve v znesku 2,584.052,20 SIT s pripadki,
zarubljeno dne 9. 1. 2001, in sicer triso-

bno stanovanje s pritiklinami, št. 1, v sku-
pni izmeri 69,64 m2. Stanovanje se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Gosposvetska c. 36, ki stoji na parceli št.
1213, k.o. Koroška vrata, in ga je dolžnik
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 1. 1996, v korist upnice Krekove
zavarovalnice, d.d., Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2001

In 2000/00303 IZ-1273
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00303 je bila
nepremičnina, stanovanje št. 4, v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Dobrova 8, v
izmeri 51,91 m2 in kleti v izmeri 9,98 m2 ter
stoji na parceli št. 152, pripisana vl. št.
1051, k.o. Ruše, ki ga je prvodolžnik prido-
bil na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja, sklenjene dne 5. 7. 1996
in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
16. 7. 1996, med Bačun Vlasto kot proda-
jalko in prvodolžnikom kot kupcem, dne
9. 1. 2001 na naroku zarubljena in s tem
ustanovljena poplačilna pravica za denarno
terjatev 1,679.681,10 SIT s pripadki, v ko-
rist upnice Krekove zavarovalnice, d.d., Ci-
ril Metodov trg 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 2001

Z 1/2001 IZ-1283
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 1/2001-3, ki ga je dne 12. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v pritličju stanovanjskega bloka v Ul. Šte-
fana Kovača 19 v Murski Soboti, v skupni
izmeri 54,05 m2, stoječem na parc. št. 915,
vpisani pri vl. št. 2670, k.o. Murska Sobo-
ta, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 17. 11.
1998 s prodajalcem Cestno podjetje, d.d.,
Murska Sobota, zastavna pravica v korist
upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
ulica 23, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 1. 2001

In 936/95 IZ-1279
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnika Danijela Očka, Ul. Ruške če-
te 7, Ruše, ki ga zastopata odv. Matjaž Kir-
biš in Darko Vran iz Maribora, zoper dolžni-
ka Franca Vajdiča, Zabovci 47, zaradi izter-
jave 11.000 DEM v SIT s pp, sklenilo:

Na podlagi sporazuma Temeljnega sodi-
šča v Mariboru, Enote v Ptuju, opr. št. II R
387/93 z dne 6. 10. 1993, ki ima moč
sodne poravnave, se v korist upnika Danije-
la Očka, Ul. Ruške čete 7, Ruše, zaradi
izterjave 861.520 SIT z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od zneska 783.200 SIT od
1. 3. 1994 do plačila in od zneska 78.320
SIT, od 20. 6. 1995 do plačila ter stroškov
te izvršbe z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
v breme dolžnika Franca Vajdiča, Zabovci
47, Markovci, opravi rubež in popis nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
last dolžnika do celote, in sicer trisobno
stanovanje št. 6, v izmeri 70,02 m2, v pr-
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vem nadstropju stanovanjske hiše na naslo-
vu Rimska ploščad 1, ki stoji na parc. št.
514/8, pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 1. 2001

Z 86/2000 IZ-1255
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje, do dolžnika podjetja Labrex, d.o.o., Par-
tizanska 53, Celje, ki ga zastopa direktor
Miran Šeško, Partizanska 53, Celje, je bila
po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z
86/2000 z dne 3. 7. 2000, za zavarovanje
denarne terjatve upnice do dolžnika v višini
150.000 DEM v SIT protivrednosti s pp, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravi-
ca na poslovnem prostoru v izmeri
23,52 m2, vključno z garažnim boksom št.
4, vse locirano v Poslovno-upravnem ob-
jektu št. 4 ob Rudarski cesti v Velenju,
katerih lastnik je po kupoprodajni pogodbi
št. 26/K-96 z dne 20. 5. 1996, sklenjeni
med prodajalcem Gradis, p.o. Celje in kup-
cem Labrex, d.o.o., Celje, dolžnik Labrex,
d.o.o., Partizanska 53, Celje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2000.

R 321/99 IZ-1260
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnice Banke Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
do dolžnice Rahele Sedej, Mucherjeva 4,
Ljubljana in zastaviteljice Terezije Pirtov-
šek, Kidričeva c. 3, Velenje, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
321/99 z dne 10. 1. 2000, za zavarova-
nje denarne terjatve upnice do dolžnice in
zastaviteljice v višini 5,000.000 SIT s pp, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravi-
ca na stanovanju št. 24, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjske zgradbe na Kidri-
čevi 3, Velenje, ki sestoji iz kuhinje
8,68 m2, sobe 19,80 m2, sobe 16,58 m2,
sobe 9,90 m2, hodnika 7,37 m2, WC
1,11 m2, shrambe 3,10 m2, kopalnice
5,6 m2, balkona 7,32 m2 in kletnega bok-
sa 2 m2, v skupni izmeri 82,60 m2. Stano-
vanju pripada solastninska pravica na pri-
padajočih skupnih delih in napravah objek-
ta kot tudi sorazmerni delež stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, ki služi predmet-
nemu objektu za normalno uporabo. La-
stnici zastavljene nepremičnine sta na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 177/06/93 z dne 14. 10.
1993, dolžnica Rahela Sedej (roj. Pirtov-
šek) in zastaviteljica Terezija Pirtovšek, vsa-
ka do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2000

Z 184/2000 IZ-1261
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnice Krekove banke, d.d., Maribor,
Slomškov trg 18, Maribor, do dolžnika Ro-
mana Kvasa, s.p., Na trgu 27, Mozirje in
zastaviteljev Romana Kvasa in Dijane Kvas,
oba stanujoča Rečica ob Savinji 107/a,
Rečica ob Savinji, je bila po sklepu naslov-
nega sodišča opr. št. Z 184/2000 z dne
25. 10. 2000, za zavarovanje denarne ter-

jatve upnice do dolžnika in zastaviteljev v
višini 2,000.000 SIT s pp, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na stanova-
nju št. 2, v pritličju večstanovanjske hiše
na naslovu Rečica ob Savinji 107b (več-
stanovanjska hiša stoji na parc. št. 190/6,
k.o. 247 Rečica ob Savinji), v izmeri
80,42 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri
1,55 m2, skupno 8,97 m2, katerega lastni-
ka sta na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene med Občino Mozirje kot prodajal-
cem in Dijano in Romanom Kvasom kot
kupcema, dolžnik, ki je hkrati tudi zastavi-
telj Roman Kvas in zastaviteljica Dijana
Kvas, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2000

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P 144/98 SR-1254
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tri-
glav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti
toženi stranki Brelih Miru, Brdo 26, Dom-
žale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 1,433.738 SIT, dne 5. 1. 2001
sklenilo:

Toženi stranki Miru Brelihu, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I P
144/98 postavi začasna zastopnica, od-
vetnica Maček Mateja, Ciril Metodov trg
17/I, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo v navedeni zade-
vi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2001

I PL 108/98 SR-1296
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Vesni Ponikvar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana,
zoper toženo stranko Us Franca, Podhom
65, Gornje Gorje, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 993.403,10 SIT s pp,
dne 21. 12. 2000 sklenilo:

Toženi stranki Francu Usu, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Matjaž Markelj, Ljubljanska 106,
Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I PL
108/98, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler ji organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2000

II P 585/99 SR-10233
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 21. 8.

2000, na podlagi 5. točke drugega odstav-
ka 82. člena zakona o pravdnem postopku

(Ur. l. RS, št. 26/99), v pravdni zadevi tože-
če stranke Die Steiermarkische-Steirmarkis-
che Bank und Sparkassen AG, Sparkas-
senplatz 4, 8010 Graz, Republika Avstrija,
ki jo zastopa Bojan Lakožič, odvetnik iz Ma-
ribora, zoper toženo stranko Martino Šume-
njak, Jareninski dol 2, Jarenina, zaradi pla-
čila 84.268 ATS v tolarski protivrednosti,
toženi stranki Martini Šumenjak postavilo za-
časno zastopnico Frančiško Anželj, odvet-
nico iz Maribora, Partizanska c. 28-30.

Začasna zastopnica bo v zgoraj nave-
denem pravdnem postopku zastopala to-
ženo stranko vse do takrat, dokler ne bo
tožena stranka ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo
Center za socialno delo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2000

P 120/2000 SR-1311
Okrajno sodišče v Trbovljah je v pravdni

zadevi tožeče stranke nedl. Daria Ko-
vačevića, ki ga zastopa mati Ljubica Deronja
in Ljubice Deronje, oba stanujeta Ojstro 6,
Trbovlje, ki ju zastopa odv. družba Zako-
njšek-Rupnik-Stankić o.p. iz Ljubljane, proti
toženi stranki Vjekoslavu Kovačeviću, Gipfl
15, Bihelbach, 6621 Reutte, Avstrija, zaradi
plačila preživnine sklenilo:

Toženi stranki Vjekoslavu Kovačeviću,
Gipfl 15, Bihelbach, 6621 Reutte, Avstrija,
se v tem pravdnem postopku za vročanje
sodne pošte postavi začasnega zastopnika
Gregorja Špajzerja, univ. dipl. jur., strokov-
nega sodelavca tukajšnjega sodišča.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler tožena stranka
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 10. 2000

Oklici dedičem

D 137/97 OD-1306
Okrajno sodišče v Domžalah poziva vse

zakonite dediče po pok. Frančiški Urankar,
roj. 9. 10. 1912, drž. RS, poročeni, umrli
21. 4. 1997, stan. Koreno 6, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
k dedovanju v enem letu od objave oklica v
Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 1. 2001

D 148/2000 OD-17256
V zapuščinski zadevi po pokojni Vukoje

Cvijeti, hčerki Teodora, upokojenki, roj.
19. 5. 1929, drž. RS, razvezani, nazadnje
stanujoči v Izoli, Prečna ulica 6 in umrli
dne 6. 5. 1998, se pozivajo sodišču ne-
znani dediči, da v roku enega leta od obja-
ve oklica priglasijo svoje pravice do zapu-
ščine.

Okrožno sodišče v Piranu
dne 12. 12. 2000
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Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

KRANJ

Rg-10068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 1999/02148 z dne 18. 7. 2000 pri
subjektu vpisa DIREKCIJA ZA TURIZEM
BLED, sedež: CESTA SVOBODE 13,
4260 BLED, vpisanem pod vložno št.
1/05934/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: PREOBLIKOVANJE V JAVNI ZA-
VOD, SPREMEMBO FIRME, USTANOVITE-
LJEV, DEJAVNOSTI IN VPIS SKRAJŠANE
FIRME, s temile podatki:

Matična št.: 1121782
Firma: TURIZEM BLED, zavod za po-

speševanje turizma
Skrajšana firma: TURIZEM BLED
Pravno org. oblika: zavod
Osnovni kapital: 0,00 SIT
Ustanovitelji: OBČINA BLED, CESTA

SVOBODE 13, 4260 BLED, vložek: 0,00
SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1996; G & P HO-
TELI BLED, hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
CANKARJEVA 6, 4260 BLED, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
GRAND HOTEL TOPLICE, D.O.O., CESTA
SVOBODE 12, 4260 BLED, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
KOMPAS HOTELI BLED, D.O.O., CANKAR-
JEVA 2, 4260 BLED, vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1999; HOTEL RI-
BNO, D.D., IZLETNIŠKA 44, 4260 BLED,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1999; HOTEL KRIM BLED, D.O.O.,
LJUBLJANSKA C. 7, 4260 BLED, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
HOTEL JELOVICA BLED, D.O.O., CESTA
SVOBODE 8, 4260 BLED, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
LJUBLJANSKE MLEKARNE, D.D., TOL-
STOJEVA 63, 1000 LJUBLJANA, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
CASINO BLED, D.D., CESTA SVOBODE
15, 4260 BLED, vložek: 0,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 9. 1999; TURIZEM IN
REKREACIJA BLED, turistično podjtje, d.d.,
CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
KOMPAS BLED, turistično podjetje, d.d.,
LJUBLJANSKA 7, 4260 BLED, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
EMONA GLOBTOUR LJUBLJANA, D.D.,
ŠTEFANOVA 13 A, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1999; ALBATROS KONGRESNO
TURISTIČNA AGENCIJA, MAJDA ZIDAN-
SKI, S.P., RIBENSKA 2, 4260 BLED,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1999; M-TOURS BLED, D.O.O.,
PREŠERNOVA 3, 4260 BLED, vložek:
0,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999;
TURISTIČNO DRUŠTVO BLED, CESTA
SVOBODE 15, 4260 BLED, vložek: 0,00

SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999; ŠPE-
CERIJA VELETRGOVINA BLED, D.D., KA-
JUHOVA 3, 4260 BLED, vložek: 0,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999; ŽIVILA
KRANJ, D.D., CESTA NA OKROGLO 3,
4202 NAKLO, vložek: 0,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 9. 1999; SKB BANKA,
D.D., AJDOVŠČINA 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1999; SPORTINA BLED, D.O.O.,
ALPSKA 43, 4248 LESCE, vložek: 0,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1999; KA-
NJA PROTECT, D.O.O., ŠERCERJEVA 22,
4240 RADOVLJICA, vložek: 0,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1999.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
18. 7. 2000; 2212 Izdajanje časopisov,
vpis 18. 7. 2000; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 18. 7. 2000; 2222 Drugo
tiskarstvo, vpis 18. 7. 2000; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
18. 7. 2000; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
18. 7. 2000; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 18. 7. 2000; 7481
Fotografska dejavnost, vpis 18. 7. 2000;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj, vpis 18. 7. 2000; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov, vpis 18. 7. 2000;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 18. 7. 2000; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n., vpis 18. 7. 2000.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 2611/2000 Rg-4
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja ŠUSTER IN ŠUSTER
trgovina, d.n.o., Šentjur pri Celju, Vodruž
8/b, za vpis prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku sklenilo objaviti sklep:

družba ŠUSTER IN ŠUSTER, trgovina,
d.n.o., Šentjur pri Celju, Vodruž 8/b, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Šu-
ster Dragico in Šuster Ivana, oba Vodruž
8/b, Šentjur, ki prevzameta obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med
družbenika.

Sklep sta sprejela družbenika dne 26. 4.
2000.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2001

Srg 4426/2000 Rg-5
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagatelja PODIT, podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Gajstova pot
11, Šentjur, ki ju zastopa odv. Iztok Dolin-

šek iz Celja, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:

družba PODIT, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Gajstova pot 11,
Šentjur, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Pod-
brežnik Zvonimira, Gajstova pot 11, Šentjur
in Koprivnik Silvestra, Socka 16, Nova Cer-
kev, ki prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med
družbenika.

Sklep sta sprejela družbenika dne
21. 11. 2000.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2001

KOPER

Srg 954/99 Rg-408486
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba TRADE AGENCY, mednarodna

trgovina, d.o.o., Koper, Vojkovo nabre-
žje 38, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2806/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 20. 5. 1999.

Družbenika Bertagnin Oscar, stanujoč Vi-
ale Marconi številka 23, Calalzo di Cadore,
Belluno, Italija in Beldissera Lucia, stanujo-
ča Via Toffoli številka 9, Calalzo di Cadore,
Belluno, Italija, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležema v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1999

KRANJ

Srg 3537/00 Rg-1291
Družba WEM, podjetje za proizvodnjo

embalaže, sitotisk, notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., s sedežem Srednje Bit-
nje 105a, Žabnica, vpisana na reg. vl. št.
1/1050/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ro-
bert Dolinar, Srednje Bitnje 105a, Žabnica.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 1. 2001
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LJUBLJANA

Srg 13354/2000 Rg-39
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog MODUX – KRAŠNA IN
DRUŽBENIKI, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.n.o., Ljubljana, Mivka
32, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
družbe MODUX – KRAŠNA IN DRUŽBENI-
KI, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.n.o., Ljubljana, Mivka 32, objav-
lja sklep:

MODUX – KRAŠNA IN DRUŽBENIKI,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.n.o., Ljubljana, Mivka 32, reg. št.
vl. 1/09584/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 9.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja Tadeja Krašna, Bohinjska
Bistrica, Prečna ulica 3 in Simon Krašna,
Ljubljana, Mivka 32, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, prevzemata vse obvezno-
sti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse preostalo premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2000

Srg 14427/2000 Rg-37
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog ENERGO TRADE, d.o.o.,
notranja in zunanja trgovina, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe
ENERGO TRADE, d.o.o., notranja in zuna-
nja trgovina, Ljubljana, objavlja sklep:

ENERGO TRADE, d.o.o., notranja in
zunanja trgovina, Ljubljana, reg. št. vl.
1/21938/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 24. 10.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelj je Lavrič Martin, Breg ob Ko-
kri 1, Preddvor, z ustanovitvenim kapitalom
1,530.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse preostalo premoženje prevza-
me ustanovitelj.

Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2000

Srg 14359/2000 Rg-1251
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog GOTEKS, d.o.o., Ljubljana,
Ulica 28. maja 51, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe GOTEKS, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica 28. maja 51, Ljubljana, ob-
javlja sklep:

GOTEKS, d.o.o., Ljubljana, Ulica 28.
maja 51, Ljubljana, reg. št. vl.
1/24019/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 10.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vrezec Gorazd, Ulica 28.
maja 51, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na ustanovitelja Vrezec Gorazda.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2001

Srg 15049/2000 Rg-1328
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe TERMOTRGOVI-
NA, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25, objav-
lja sklep:

družba TERMOTRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 25, reg. št. vl.
1/10469/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 8.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Termika, podjetje za
izolacijski inženiring, d.o.o. Kamniška 25,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3,791.974 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Termiko, podjetje za izolacij-
ski inženiring, d.o.o.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Srg 15050/2000 Rg-1329
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog ustanovitelja za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Terka izo-

lacije, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25, ob-
javlja sklep:

družba TERKA izolacije, d.o.o., Ljub-
ljana, Kamniška 25, reg. št. vl.
1/10964/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 24. 8.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Termika, podjetje za
izolacijski inženiring, d.o.o., Kamniška 25,
Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Termiko, podjetje za izolacij-
ski inženiring, d.o.o.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Srg 15585/2000 Rg-1333
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog odvetnice Katarine Bene-
dik iz Ljubljane, Trstenjakova 2, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe GSP, Glo-
bal service Provider, družba za komunika-
cije, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, ob-
javlja sklep:

družba GSP, Global Service Provider,
družba za komunikacije, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 156, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Šoba Boštjan, Tomin-
škova 3, Ljubljana in Avto center Lovše,
d.o.o., Jarška 11, Domžale, z ustanovitve-
nim kapitalom 20,000.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti Šoba Boštjana, in Avto center
Lovše, d.o.o.

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 22. 1. 2001

Srg 3412/2000 Rg-10213
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddeek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe EUROCOMP,
d.o.o., Računalniški inženiring Ljubljana, s
sedežem v Ljubljani, Masarykova 14, objav-
lja sklep:



Stran 578 / Št. 9 / 9. 2. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

EUROCOMP d.o.o., Računalniški in-
ženiring Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Masarkova 14, reg . št. vl. 1/10730/00,
preneha po sklepu skupščine z dne 29. 2.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Danilo Seifrid, stanujoč
Sejmiška 23, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,505.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2000

Srg 11777/2000 Rg-17167
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe DE MARCO, poslov-
no in finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Kolodvorska 7, za prenehanje družbe po
skrajšanem psotopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:

Družba DE MARCO, poslovno in finan-
čno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kolod-
vorska 7, reg. št. vl. 1/28030/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 18. 7. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Divjak Snežana, Bratov
Učakar 68, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,522.710 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2000

MARIBOR

Srg 4757/2000 Rg-6
Družba KOVINMERX, kovinska galan-

terija in trgovina, d.o.o., Leskovec 138,
Pregersko, reg. št. vl. 1/7403-00, katere
družbenik je Mirko Rebernak, Mladinska uli-
ca 1, Slovenska Bistrica, po sklepu družbe-
nikov družbe z dne 12. 12. 2000 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Mirko Re-
bernak.

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 18. 1. 2001

Srg 4609/2000 Rg-7
Družba MIDDLE EAST TRADING CEN-

TRE, trgovina in posredništvo, d.o.o., Voš-
njakova 12, Zgornja Polskava, reg. št. vl.
1/9238-00, katere družbenik je Kranjc Stan-
ko, Vošnjakova 12, Zgornja Polskava, po
sklepu družbenikov družbe z dne 26. 10.
2000 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kranjc Str-
nako.

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 24. 1. 2001

NOVA GORICA

Srg 334/2001 Rg-1301
Družba KALPO, Proizvodnja obutve,

d.o.o., Kal nad Kanalom, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-3609-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 7. 12. 2000.

Ustanovitelji družbe so: Občina Kanal
ob Soči, Kanal, Trg svobode 23, Lipičar
Barbara, Kal nad Kanalom 109, Kal nad
Kanalom, Colavini Sonja, Kal nad Kanalom
135, Kal nad Kanalom, Skrt Nadja, Seniški
Breg 41, Ročinj, Krajnik Vojka, Kal nad
Kalanom 78, Kal nad Kanalom, Perkon
Alenka, Kal nad Kanalom 187, Kal nad
Kanalom, Lipičar Cvetka, Kal nad Kanalom
78, Kal nad Kanalom, Česnik Nada, Kal
nad Kanalom 139, Kal nad Kanalom, Mu-
rovec Stanko, Kal nad Kanalom 199b, Kal
nad Kanalom, Pirih Jožefa, Kal nad Kana-
lom 73, Kal nad Kanalom, Vončina Anica,
Kal nad Kanalom 74, Kal nad Kanalom,
Levpušček Silvana, Kal nad Kanalom 146a,
Kal nad Kanalom, Bizjak Anamarija, Kal nad
Kanalom 111b, Kal nad Kanalom, Humar
Ljubica, Kal nad Kanalom 46, Kal nad Ka-
nalom, Pavšič Jožica, Kal nad Kanalom
118a, Kal nad Kanalom, Nimani Šehrete,
Kal nad Kanalom 111a, Kal nad Kanalom,
Žbogar Vesna, Banjšice 40, Kal nad Kana-
lom, Črnko Slavica, Kal nad Kanalom 35,
Kal nad Kanalom, Humar Jadranka, Kal nad
Kanalom 119a, Kal nad Kanalom, Pirih Mi-
ra, Kal nad Kanalom 153, Kal nad Kana-
lom, Podgornik Ingrid, Kal nad Kanalom
144, Kal nad Kanalom, Rijavec Ljubica,
Lokovec 203, Čepovan, Humar Darja, Lo-
kovec 172, Čepovan, Pisk Božica, Loko-
vec 178, Čepovan, Šuligoj Silva, Lokovec
180, Čepovan, Šarič Radojka, Gradnikova
ulica 18, Kanal, Kodele Zdenka, Avče 29,
Ročinj, Bavdaž Lilijana, Levpa 94, Kal nad
Kanalom, Bremec Ida, Lokovec 222, Če-
povan, Lipičar Irma, Kal nad Kanalom 166,

Kal nad Kanalom, Humar Irena, Levpa 42,
Kal nad Kanalom, Šuligoj Zdenka, Levpa
11, Kal nad Kanalom, Vončina Nevenka,
Kal nad Kanalom 1, Kal nad Kanalom, Ber-
lot Sonja, Levpa 9, Kal nad Kanalom, Ko-
njedic Nevenka, Kal nad Kanalom 12, Kal
nad Kanalom, Šuligoj Silvana, Kal nad Ka-
nalom 9, Kal nad Kanalom, Levpušček Ol-
ga, Levpa 6, Kal nad Kanalom, Štrukelj
Simona, Levpa 102, Kal nad Kanalom in
Srebrnič Nives, Gorenja vas 51, Kanal, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

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 19. 1. 2001

Srg 353/2001 Rg-1330
Družba IPRIS, Turizem in podjetniško

svetovanje, d.o.o., Grčna 47, Nova Gori-
ca, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-507-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 18. 1. 2001.

Ustanovitelja družbe sta Lozej Polona in
Lozej Ivan, oba Grčna 47, Nova Gorica, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 1. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Komercialna in hipotekarna banka d.d.
Ljubljana - v stečaju, Slovenska 55/a, Ljub-
ljana, štampiljko okrogle oblike z vsebino:
KOMERCIALNA IN HIPOTEKARNA BANKA
d.d., LJUBLJANA, V STEČAJU. gnn-47062



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 9 / 9. 2. 2001 / Stran 579

Priglasitveni list

Benčič Alma, Tovarniška 9, Izola - Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0649/94.
gnd-46918

Benčič Alma, Tovarniška 9, Izola - Isola,
obrtno dovoljenje, št. 01690/0782/00-
23/1995. gne-46917

Čarles Krštinc Drago s.p., Hruševec 35,
Straža, priglasitveni list, opravilna št.
038/0890-94. gno-46857

Furlan Jožica, Pot pomorščakov 16/a,
Portorož - Portorose, priglasitveni list, opra-
vilna št. 40-0990/95, izdan dne 1. 6. 1995.
gnj-46637

Jalovec Peter, Malo Mraševo 8, Podbo-
čje, obrtno dovoljenje, št.
040538/1033/00-29/1995, izdano dne
6. 8. 1995. gnv-47150

Miholič Ivanko - Steklarski servis, Zavita
ul. 1, Spodnji Duplek, priglasitveni list, op-
ravilna št. 064-1468/94, izdan dne 4. 7.
1994. gnc-46994

Račič Mihael, Cesta Cirila Kosmača 26,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
032591/0099/00-37- 1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnt-47152

Raktelj Franc, Sončan pot 23, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-1081/95, izdan dne 1. 6. 1995.
gni-46992

Rener Pavel - avtoprevozništvo, Lože 51,
Dekani, priglasitveni list, opravilna št. 01-
0110/94. gnl-46985

Stakić Slobodan, Ragovska ulica 14/i,
Novo mesto, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 059304/2464/01-48/1999 in re-
prezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
17. 7. 1996. gnt-46856

Šraj Boštjan, Šaranovičeva cesta 36/a,
Vir, Domžale, priglasitveni list, opravilna št.
06-2417/99, izdan dne 1. 10. 1999.
gnl-47160

Šveb Janko, Učakovci 18, Vinica, prigla-
sitveni list, opravilna št. 05-0281/94.
gns-47053

Tokić Svjetalana, Ljubeljska 22, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje, št. 056727/5048/01-
37/1999, izdana dne 8. 7. 1999 in 1. 8.
1999. gni-46938

Zdjarski Neža Ana, Na griču 2, Izola -
Isola, priglasitveni list, opravilna št. 040-
0882/95, matična št. 5678693, izdan dne
1. 1. 1995. gnv-46675

Potne listine

Alibegić Valdina, Trstenik 15, Mirna, po-
tni list, št. BA 752228, izdala UE Trebnje.
gnl-46835

Alič Miran, Liminjanska cesta 39, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. AA 506747,
izdala UE Piran. gnl-46685

Bačer Renata, Šmartinska 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 171634, izdala UE
Ljubljana. gnw-47124

Bauman Zavec Jelka, Lenardonova ul.
40, Maribor, potni list, št. BA 078399, iz-
dala UE Maribor. gnx-46748

Bedžeti Musani, Vrtojbenska cesta 10/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
174703, izdala UE Nova Gorica.
gnm-46684

Benko Gizela, Gotska ulica 13, Ljublja-
na, potni list, št. AA 62515, izdala UE Ljub-
ljana. gng-47215

Beras Franc, Prepolje 93/a, Marjeta na
Dravskem polju, potni list, št. BA 56885,
izdala UE Maribor. gnx-46698

Bertoncelj Katarina, Mošnje 11, Radov-
ljica, potni list, št. BA 369189, izdala UE
Radovljica. gnl-47185

Bizjak Mateja, Ul. Toma Zupana 21, Na-
klo, potni list, št. AA 706199, izdala UE
Kranj. gnt-46852

Bratina Aleš, Kromberk, Ulica bratov
Hvalič 36, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 7265, izdala UE Nova Gori-
ca. gnp-46931

Bregar Mirando, Farčnikova kolonija 30,
Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 890111,
izdala UE Zagorje. gnu-46701

Breznik Andrej, Kajakaška 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 654529, izdala UE Ljublja-
na. gnr-46808

Breznik Olga, Kajakaška 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 950222, izdala UE Ljublja-
na. gnm-46809

Breznik Srečko, Zg. Velka 48/a, Zgor-
nja Velka, potni list, št. AA 30790, izdala UE
Pesnica. m-118

Bubnič Roman, Kraška cesta 71, Diva-
ča, potni list, št. AA 009415, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnc-46894

Ferengja Rok, Šarhova ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720468, izdala UE
Ljubljana. gnk-46661

Fras Gabrijela, Cankova 55/b, Canko-
va, maloobmejno prepustnico, št. AG
016208, izdala UE Murska Sobota.
gnb-47195

Fras Matjaž, Pesnica pri Mariboru 27,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
341123, izdala UE Pesnica. m-160

Fras Mihael Peter, Lambergarjeva 7, Lju-
bljana, potni list, št. BA 887599, izdala UE
Ljubljana. gnc-46719

Gačnik Boštjan, Iška vas 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 293545, izdala UE Ljublja-
na. gnp-47006

Gaiser Ljubo, Zg. Hajdina 47, Ptuj, potni
list, št. AA 358181, izdala UE Ptuj.
gnf-47191

Globokar Frančiška, Pod topoli 34, Lju-
bljana, potni list, št. AA 605842, izdala UE
Ljubljana. gnl-46660

Golubović Zoran, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, potni list, št. BA 330104, izdala UE
Nova Gorica. gne-46767

Gomboc Nabergoj Lilijana, Reboljeva 9,
Ljubljana, potni list, št. AA 933938, izdala
UE Ljubljana. gno-47057

Grah Pezzulo Brigita, Prvomajska ulica
9, Murska Sobota, potni list, št. BA 996464,
izdala UE Murska Sobota. gnv-47125

Grl Vladimir, Dolnji Zemon 68, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. BA 215712, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnn-46933

Henigman Marjeta, Tomaj 122, Dutov-
lje, potni list, št. BA 957656, izdala UE
Sežana. gnp-47081

Henigman Marjeta, Tomaj 122, Dutov-
lje, maloobmejno prepustnico, št. AI
104443, izdala UE Sežana. gno-47082

Horvatič Tea, Mihalovec 67/c, Dobova,
potni list, št. BA 841817, izdala UE Breži-
ce. gnj-47187

Hribar Janez, Hladilniška pot 3/b, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 604058, izdala UE
Ljubljana. gny-46922

Humek Rado, Loče 12, Dobova, potni
list, št. BA 306649, izdala UE Brežice.
gnr-46804

Husić Adis, Čopova 25, Celje, potni list,
št. BA 684334, izdala UE Celje. gnz-47071

Iulita Aleš, Vojkova ulica 5, Sežana, pot-
ni list, št. BA 706400, izdala UE Sežana.
gnh-47164

Ivanc Jera, Kosovelova 27, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 591633, izdala UE Ljubljana.
gnu-47205

Jakopec Roman, Zg. Voličina 2, Voliči-
na, potni list, št. AA 152671, izdala UE
Lenart. gnk-46686

Jarc Rozi, Arčoni 25, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 133866, izdala
UE Nova Gorica. gnq-46934

Jemec Garijela, Podlubnik 199, Škofja
Loka, potni list, št. AA 582038, izdala UE
Škofja Loka. gng-46915

Jevtić Aleš, Na Korošci 2, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 681403, izdala UE Ljubljana.
gno-46757

Kaluža Petra, Petelinje 69, Pivka, potni
list, št. BA 695549, izdala UE Postojna.
gnv-46700

Keber Marija, Šmartinska 26, Ljubljana,
potni list, št. AA 675879, izdala UE Ljublja-
na. gnr-46729

Kiselak David, Čečovje 78, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 719298, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnk-47186

Klenčeski Sead, Ivančičeva 36, Ankaran
- Ankarano, potni list, št. BA 789252, izdala
UE Koper. gno-46682

Kološa Suzana, Gogalova ulica 10, Kra-
nj, potni list, št. BA 959994, izdala UE Kra-
nj. gnt-47027

Koren Diana, Strunjan 83, Portorož - Po-
rtorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
113283, izdala UE Piran. gne-47042

Kostova Alenka, Planina 27, Kranj, potni
list, št. BA 924570, izdala UE Kranj.
gnc-46944

Košec Zvonko, Svetelka 18/a, Dramlje,
potni list, št. BA 792832, izdala UE Celje.
gnb-47049

Kous Dejan, Krajna 40/a, Tišina, maloo-
bmejno prepustnico, št. AG 18902, izdala
UE Murska Sobota. gnz-47171

Krajnc Gabrijela, Parož 2/a, Dobrna, po-
tni list, št. AA 566259, izdala UE Celje.
gnq-46930

Kravos Klavdija, Cesta 95, Ajdovščina,
potni list, št. BA 36108, izdala UE Ajdovšči-
na. gns-47228

Krepek Drago, Krčevina pri Vurbergu 12,
Ptuj, potni list, št. AA 20672, izdala UE Ptuj.
gnm-46959

Kristančič Boris, Mala čolnarska 4/d,
Ljubljana, potni list, št. AA 318227, izdala
UE Ljubljana. gnk-46911

Kropec Benjamin, Trnovec 6, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 937111, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnu-46801

Kušej Ožbej, Kotlje 133, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. BA 881199, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnz-46771
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Lahovnik Štefanija, Partizanska pot 11,
Slovenj Gradec, potni list, št. BA 512963,
izdala UE Slovenj Gradec. gnj-47037

Lapornik Marija, Lesično 5/c, Lesično,
potni list, št. AA 959856, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnt-46702

Lesjak Terezija, Krambergerjeva 10, Li-
mbuš, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 24/2000. gno-47182

Lujić Kristijan, Stražiška ulica 26, Kranj,
potni list, št. BA 985979, izdala UE Kranj.
gnr-46929

Lunder Branko, Polički vrh 28, Jarenina,
potni list, št. AA 884755, izdala UE Pesni-
ca. 1500

Maglica Anton, Klanec pri Kozini 19/c,
Kozina, potni list, št. AA 014527, izdala UE
Sežana. gnd-47143

Maglica Anton, Klanec pri Kozini 19/c,
Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
028548, izdala UE Sežana. gnc-47144

Mavri Marko, Platiševa ulica 19, Cerk-
no, potni list, št. AA 948878, izdala UE
Idrija. gnm-47134

Medved Marko, Pijava Gorica 85, Škof-
ljica, potni list, št. BA 772762, izdala UE
Ljubljana. gny-47072

Mencinger Alen, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 589285, izdala UE
Ljubljana. gnf-46691

Mencinger Anka, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 302423, izdala UE
Ljubljana. gne-46692

Mencinger Danilo, Brodarjev trg 11, Lju-
bljana, potni list, št. AA 302424, izdala UE
Ljubljana. gnd-46693

Mencinger Doroteja, Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, potni list, št. AA 593738, izdala
UE Ljubljana. gnk-46786

Mencinger Romana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 984389, izdala
UE Ljubljana. gng-46690

Mencinger Sara, Križevniška ul. 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 680361, izdala UE
Ljubljana. gnk-46961

Mihajlović Novica, Brilejeva 22, Ljublja-
na, potni list, št. AA 169391, izdala UE
Ljubljana. gng-47240

Mihajlović Stela, Brilejeva 22, Ljubljana,
potni list, št. AA 447154, izdala UE Ljublja-
na. gno-47207

Mihelič Marjanca, Kosovelova ulica 75,
Ljubljana, potni list, št. AA 319571, izdala
UE Ljubljana. gnd-47243

Mikeln Matjaž, Novinarska ulica 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 44178, izdala UE
Ljubljana. gnr-47204

Mikuš Aljaž, Vilharjeva ulica 49, Ajdovš-
čina, potni list, št. BA 776794, izdala UE
Ajdovščina. gni-47038

Milharčič Pečar Danijela, Pod anteno
21, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
577765, izdala UE Piran. gnz-47021

Milharčič Pečar Danijela, Pod anteno
21, Portorož - Portorose, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 129247, izdala UE Piran.
gny-47022

Milošević Zlatko, Povšetova 104/c, Lju-
bljana, potni list, št. BA 984849, izdala UE
Ljubljana. gny-46697

Mirtič Marika, V Murglah 130, Ljubljana,
potni list, št. BA 655372, izdala UE Ljublja-
na. gnn-46708

Mišić Nedeljko, Deskle, Ulica talcev 10,
Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI

158740, izdala UE Nova Gorica.
gny-46747

Mišković Tina, Vogelna ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 796376, izdala UE
Ljubljana. gnj-47237

Mitev Todor, Kidričevo naselje 6, Rade-
nci, potni list, št. AA 468012, izdala UE
Gornja Radgona. gnl-46889

Mlinar Anita, Plitvički vrh 16, Gornja Ra-
dgona, potni list, št. BA 550207, izdala UE
Gornja Radgona. gnr-46754

Mlinarić Darko, Parecag 111, Sečovlje -
Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
142466, izdala UE Piran. gnr-46679

Mušič Ana, Pod bukvami 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 769644, izdala UE Ljublja-
na. gns-46828

Nebec Andrej, Einspielerjeva 14, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 938453, izdala UE
Ljubljana. gnk-47061

Negovan Aleš, Podljubelj 70, Tržič, pot-
ni list, št. BA 968295, izdala UE Tržič.
gni-47163

Novak Marjan, Jakčeva 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 129012, izdala UE Ljublja-
na. gnl-47235

Obad Branko, Glavni trg 25, Kranj, potni
list, št. BA 526011, izdala UE Kranj.
gny-47172

Oblak Vesna, Na Klancu 19, Vrhnika,
potni list, št. BA 804280, izdala UE Vrhni-
ka. gni-47238

Ovčarić Danijel, Mrzlava vas 14, Krška
vas, potni list, št. BA 877652, izdala UE
Brežice. gnf-46791

Ožbold Marija, Simonitijeva ulica 16, Lju-
bljana, potni list, št. AA 605905, izdala UE
Ljubljana. gnv-47225

Pahor Nina, Delpinova ulica 14, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
112821, izdala UE Nova Gorica. gnf-47041

Pankovič Alojz, Hladilniška 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 522242, izdala UE
Ljubljana. gnq-47155

Papdi Mirko, Kajuhova ulica 11, Kidriče-
vo, potni list, št. AA 261049, izdala UE Ptuj.
gnh-46714

Pavkovič Gregor, Pot na Hreše 2, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 590324, izdala UE
Ljubljana. gnm-47209

Pek Janja, Česnikova ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 885268, izdala UE Ljublja-
na. gnq-47230

Peršolja Miroslav, Cankarjeva 4, Nova
Gorica, potni list, št. AA 252555, izdala UE
Nova Gorica. gnd-46943

Plahuta Helena, Ulica Tolminskih punta-
rjev 2/a, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 91174, izdala UE Nova Go-
rica. gnk-47036

Plešivčnik Kristina, Zidanškova 3, Slove-
nj Gradec, potni list, št. BA 606235, izdala
UE Slovenj Gradec. gnh-47039

Počkaj Sintija, Vilharjeva ulica 11, Pivka,
potni list, št. BA 635822, izdala UE Postoj-
na. gnt-47077

Potočnik Nataša, Ratejeva 2, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 937244, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnp-46806

Preksavec Antun, Robindvor 18, Dravo-
grad, potni list, št. AA 525414, izdala UE
Dravograd. gnd-46668

Preksavec Draga, Robindvor 18, Dravo-
grad, potni list, št. AA 690355, izdala UE
Dravograd. gnf-46666

Preuc Brigita, Borovška 9, Kranjska
Gora, potni list, št. BA 963410, izdala UE
Jesenice. gns-46753

Primožič Branko, Ježa 77, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 314274, izdala UE Ljubljana.
gns-46903

Pučnik Janko, Stara Slovenska 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 239942, izdala UE
Ljubljana. gng-47190

Ramuta Martin, Cankarjeva cesta 2, Ka-
mnik, potni list, št. AA 626650, izdala UE
Kamnik. gnv-47000

Reja Sebastjan, Ulica Ob vratih 10, Izola
- Isola, potni list, št. AA 32757, izdala UE
Izola. gnt-46777

Rupnik Luka, Perčeva 10, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 680043, izdala UE Ljubljana.
gnd-46893

Rupnik Nada, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 189, Pij, Škofljica, potni list, št. AA
311208, izdala UE Ljubljana. gnb-46970

Sajko Albert, Pfarrer Bosch Weg 69,
89160 Dornstadt, potni list, št. BA 618878.
gnm-47084

Salkić Fikret, Raičeva ulica 61, Ljublja-
na, potni list, št. AA 594107, izdala UE
Ljubljana. gnu-47226

Senica Vesna, Cesta v Log 21, Bistrica
ob Dravi, potni list, št. AA 986059, izdala
UE Maribor. gnh-46664

Sever Maja, Bratovševa ploščad 24, Lju-
bljana, potni list, št. BA 770591, izdala UE
Ljubljana. gnu-46776

Sitar Mateja, Finžgarjeva ulica 4/a, Les-
ce, potni list, št. AA 34887, izdala UE Ra-
dovljica. gny-46772

Skubic Karmen, Cesta Krimskega odre-
da 23, Vrhnika, potni list, št. AA 327088,
izdala UE Vrhnika. gnr-47029

Snežič Jože, Belokriška cesta 16, Por-
torož - Portorose, potni list, št. AA 519353,
izdala UE Piran. gnv-46900

Soklič Zdravko, Sp. Gorje 54, Zgornje
Gorje, potni list, št. AA 904983, izdala UE
Radovljica. gny-47197

Strban Milka, Drenov grič 192, Vrhnika,
potni list, št. AA 534262, izdala UE Vrhnika.
gnb-46795

Šarkezi Nedeljko, Hrastovec 1, Velenje,
potni list, št. 210623. gnw-47074

Šauperl Hedvika, Zg. Hoče 33, Hoče,
potni list, št. AA 498466, izdala UE Mari-
bor. gnm-46709

Šauperl Katarina, Zg. Hoče 33, Hoče,
potni list, št. BA 879250, izdala UE Mari-
bor. gnl-46710

Škerlj Branko, Filipčje brdo 6, Sežana,
potni list, št. AA 584846, izdala UE Sežana.
gnh-47139

Škerlj Jožef, Tomaj št. 53/a, Dutovlje,
maloobmejno prepustnico, št. AI 077810,
izdala UE Sežana. gnl-47135

Škrlj Anton, Dolina 16, Lukovica, potni
list, št. AA 743536, izdala UE Vrhnika.
gnn-47133

Štrigl Sonja, Škale 122/a, Velenje, pot-
ni list, št. BA 548206, izdala UE Velenje.
gnq-46705

Švarc Anton, Soteska 71, Kamnik, potni
list, št. AA 4536950, izdala UE Kamnik.
gnv-46925

Trček Franc, Bedrih 4, Žiri, potni list, št.
BA 179877, izdala UE Škofja Loka.
gnm-46759
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Trošt Igor, Tovarniška cesta 4, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 429158, izdala UE
Ajdovščina. gng-47040

Učakar Klemen, Maistrova 1, Litija, potni
list, št. BA 756295, izdala UE Litija.
gnj-46887

Urnaut Brigita, Goriška 18, Maribor, pot-
ni list, št. BA 113230, izdala UE Maribor.
gno-46782

Valenčič Martina, Stjenkova 4, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 154887,
izdala UE Sežana. gnu-47076

Vrčon Damijan, Erjavčeva 6, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 513293, izdala
UE Koper. gnd-47043

Zajfrid Franc, Selniška cesta 7, Ruše,
maloobmejno prepustnico, št. AG 638, iz-
dala UE Ruše. gnc-46794

Zakotnik Branko, Mucherjeva ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 102055, izdala
UE Ljubljana. gnx-47223

Zatler Urška, Kleče 36/a, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 377164, izdala UE Ljubljana.
gnb-47220

Zgonec Anton, Dolenji Boštanj 144, Bo-
štanj, potni list, št. AA 237257, izdala UE
Sevnica. gnf-46891

Žitko Ljudmila, Cesta na Markovec 27,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 32758, izdala UE Koper.
gnq-46680

Osebne izkaznice

Bernik Dejan, Janka Puclja 9, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 17814. gnw-46699

Bovha Marjan, Kriška 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 545150. gns-46703

Brinovšek Katica, Breg pri Polzeli 36,
Polzela, osebno izkaznico, št. 266042.
gnm-47034

Cafuta Gorazd, Zrkovci, Na gorci 48,
Maribor, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.113/2000. gnu-47126

Cankar Marko, Prušnikova 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 268490.
gnu-46851

Čretnik Kesedžić Sayonara, Cankarjeva
13, Celje, osebno izkaznico, št. 6383.
gnt-46752

Delovec Franc, Kovorska 57, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 498796. gng-47140

Deu Vrečer Marija, Vinska Gorica 1/b,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 342024.
gno-46932

Festin Antonija, Lunačkova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115094. gnw-47028

Gavrilović Goran, Ob spomeniku 14, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
359375. gnn-46683

Gerič Barbara, Martinova pot 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 203388.
gnq-47180

Geršak Maja, Rošpoh - del. 42, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 279207.
gnw-46749

Giodani Alojzij, Hlebče 9, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 312509. gnx-46798

Gorenšek Drago, Otiški vrh 139/a, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 650808.
gni-47063

Gregorn Uršula, Šentilj Pod Turjakom 9,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 59255.
gnn-47183

Habat Silvo, Ul pod gozdom 14, Trzin,
osebno izkaznico, št. 456350. gnu-47201

Horvat Natalija, Leskovec 1/a, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 253743.
gnf-47141

Jakin Černe Jan, Ulica p. borcev 1, Pre-
stranek, osebno izkaznico, št. 71987.
gnu-47176

Jamnik Barbara, Kajuhov dvor 1, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 216821.
gne-47217

Janžekovič Krsmanović Marija, Švabiče-
va ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
397269. gno-47232

Kesak Boris, Sp. Dobrenje 58/b, Pesni-
ca pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
247456. m-137

Kobal Franka, Vitovlje 71/d, Šempas,
osebno izkaznico, št. 294048. gnv-47050

Kocbek Boris, Zg. Gradišče 25, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 291600. m-146

Kokol Denis, Krčevina pri Vurbergu 106,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 309714.
gnb-46770

Končina Stanko, Cesta španskih borcev
4/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
458999. gnu-47001

Kozina Pavlina, V Kokovšek 10, Ljublja-
na-Črnuče, osebno izkaznico, št. 175060.
gnj-46762

Kožuh Frančiška, V klancu 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 439714. gnd-46793

Krajnc Norbert, Rogoza, Cesta ob Rib-
niku 35, Miklavž na Dravskem polju, oseb-
no izkaznico, št. 538431. gnu-46926

Krameršek Marija, Dom starostnikov Čr-
niče, Dravograd, osebno izkaznico, št.
198368. gnt-46877

Kropf Peter, Titova cesta 97, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 368353.
gnb-47070

Kuč Hajrija, Clevelandska ulica 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 477711.
gnh-46989

Laufer Avgust, Delavska ul. 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 415188. gnl-47035

Legan Mojca, Kekčeva 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 308995. gnb-46945

Maček Zlatica, Petrovičeva 25, Ljublja-
na, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.5/2001. gnk-46986

Marković Ante, Cesta Krških žrtev 59,
Krško, osebno izkaznico, št. 2576.
gnm-46784

Mesarec Boštjan, Šaleška cesta 2/c, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 7906.
gnd-47168

Miljančić Stjepan, Sernčeva ulica 1, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. AH 19362 - za
tujca. gnv-46750

Mlakar Milan, Kresniške poljane 33, Kre-
snice, osebno izkaznico, št. 351291.
gno-46907

Muminović Munira, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
397889. gnf-47016

Okretič Jasmina, Senožeti 79, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 344378.
gnw-47203

Petelin Iztok, Krka 81, Krka, osebno iz-
kaznico, št. 388901. gno-47157

Petelin Marjeta, Pot v Jele 3, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 199235. gnv-46725

Piščanec Sebastjan, Brje 28, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 334280. gnu-47051

Podhostnik Robert, Zg. Velka 138, Zgo-
rnja Velka, osebno izkaznico, št. 180397.
m-122

Pogač Vladimir, Gmajna 60, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 101698.
gnc-47044

Poklar Andreja, Gažon 7/c, Šmarje, ose-
bno izkaznico, št. 42275. gnf-46941

Prosenc Frančišek, Zg. Dobrava 2, Mo-
ravče, osebno izkaznico, št. 346236.
gni-46763

Puc Bogomir, Bela 4, Col, osebno izka-
znico, št. 186360. gny-47047

Pucihar Irena, Škrilje 29/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 26067. gnf-47241

Pukšič Liljana, Nunska graba 24, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 146352.
gni-46713

Raner Aljaž, Pod vinogradi 33/f, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 438772.
gnu-46751

Robnik Nina, Šentiljska 114/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 239641. gnk-46711

Rogelšek Jožefa, Ljutomerska 23, Or-
mož, osebno izkaznico, št. 192223.
gnb-47045

Rojc Marjeta, Pelechova cesta 66, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 157799.
gnt-46802

Rudolf Dominik, Mala nedelja 35, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 123551.
gnt-46927

Selakovič Ivan, Petrovičeva 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 383574.
gng-46965

Slak Vincenc, Piršenbreg 37, Globoko,
osebno izkaznico, št. 583217. gnz-47196

Solaković Volf Mihaela, Pod gabri 19,
Celje, osebno izkaznico, št. 602407.
gno-47032

Svetlin Alenka, Vir, Valvazorjeva 20, Do-
mžale, osebno izkaznico, št. 463654.
gnv-47025

Šabani Norbert, Cesta maršala Tita 62,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 185922.
gns-47178

Špindler Tanja, Vratja vas 11/a, Apače,
osebno izkaznico, št. 268367. gnk-46936

Šteharnik Tadeja, Topniška 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 273216.
gnm-47009

Štiftar Anton, Krumperška 34, Domžale,
osebno izkaznico, št. 412180. gng-46715

Štrbac Miroslav, Celovška cesta 502,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 514409.
gnx-47148

Švab Vladko, Križevec 49, Stranice, ose-
bno izkaznico, št. 25752. gnl-46785

Toplišek Dragica, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 63609.
gnn-47008

Ule Veronika, Ob Grosupeljščici 22, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 428300.
gny-47222

Ülen Nataša, Bratonci 89, Beltinci, ose-
bno izkaznico, št. 411299. gnn-46937

Vavpotič Roman, Mala vas 52, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 158163.
gnl-46960

Verdinek Danica, Dovže 14, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 137755. gnx-47048
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Vrabec Darja, Žice 15, Lenart v Slov.go-
ricah, osebno izkaznico, št. 258830.
m-126

Zemljič Janez, Ferkova 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 326359. gnr-47054

Vozniška dovoljenja

Andrič Ratomir, Obirska ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284997, reg. št. 110432, izdala UE Ljub-
ljana. gns-46953

Arh Matevž, Šentvid pri Stični 118/e,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 18972, reg. št. 18972, izdala
UE Grosuplje. gnr-47229

Arko Tjaša, Gaj, Šarhova 48, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22748.
gni-47013

Arnečič Ivan, Gradišča 138, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38260,
izdala UE Ptuj. gny-46726

Bakše Martina, Vodnikova cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141472, reg. št. 19164, izdala UE Ljublja-
na. gno-46707

Barbulovič Valentina, Brdarjeva 41, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
40698, izdala UE Celje. gng-46644

Belič Martina, Žigonova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892134, reg. št. 159648, izdala UE Ljub-
ljana. gne-47167

Bertoncelj Katarina, Mošnje 11, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, št. S 1449037,
reg. št. 27586. gnc-46973

Bohinc Justina, Skaručna 14/c, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370659, reg. št. 104963, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-47219

Bombek Zoran, Obrežna 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1150789, reg. št. 111131, izdala UE Mari-
bor. m-134

Bordon Gradijanac Jožica, Montinjan 15,
Marezige, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21377. gnb-47020

Božac Janko, Rapočeva 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 438728,
reg. št. 45251, izdala UE Maribor. m-132

Bradeško Simon, Sternenova 27, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1729, izdala UE Vrhnika. gnn-46858

Bratuž Nataša, Dekani 163, Dekani, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23260, iz-
dala UE Koper. gnd-47018

Cesar Antonija, Tonkova cesta 1, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1067697. gno-46957

Cimerman Nada, Zabovci 62/a, Marko-
vci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18636, izdala UE Ptuj. gnb-46870

Cvenk Bojana, Pot na Hreše 7/a, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 2/2001. gnx-47198

Čerpič Špela, Kolajbova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368007, reg. št. 208192, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-47156

Dajčman Jasna, Šentilj 107/b, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31051, izdala UE Pesnica. m-138

Deu Vrečer Marija, Vinska gorica 1/b,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 24737. gns-46928

Drašler Peter, Šarhova ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266502, reg. št. 193646, izdala UE Ljub-
ljana. gns-46853

Đukić Dušanka, Liminjanska 91, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11184, izdala UE Piran.
gnh-46964

Emeršič Karl Aleksander, Dekani 78/b,
Dekani, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8492, izdala UE Koper. gnm-46884

Fekonja Simonida, Marčičeva 12/c, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1178353, reg. št. 111793, izdala UE Mari-
bor. m-185

Flajs Nevenka, Goveji dol 27, Krmelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293720, reg. št. 11650. gnf-47066

Frankovič Davor, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 28249. gne-46867

Gerbec Aleksander, Zali breg 12, Dob-
rovo v Brdih, vozniško dovoljenje.
gnc-47019

Gerič Barbara, Martinova pot 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299660, reg. št. 225724, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-47179

Globočnik Klemen, Sp. Besnica 68/b,
Zgornja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 643218, reg. št. 43270, izdala
UE Kranj. gnr-46958

Goja Martina, Krkavče 36, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, št. 39959, izdala UE Ko-
per. gnx-47023

Golčar Fišer Suzana, Engelsova 42, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178287, reg. št. 72243. m-139

Golobič Alenka, Vavpča vas 30/a, Se-
mič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8753, izdala UE Črnomelj. gnp-47056

Golubović Zoran, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnd-46768

Gračner Joško, Brdo 1/a, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 5741, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-46717

Gregorn Uršula, Šentilj pod Turjakom 9,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16127. gnn-46983

Haidar Alan, Kidričevo naselje 7, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 12842,
izdala UE Gornja Radgona. gnq-46980

Hauptman Franc, Limbuška 86, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1127711, reg. št. 80476, izdala UE Mari-
bor. m-130

Hrvatin Aljoša, Lopar 31/a, Marezige,
vozniško dovoljenje, št. 42293, izdala UE
Koper. gnu-46676

Hudales Jožef, Jerohova 22, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
626694, reg. št. 9778, izdala UE Velenje.
gnz-47046

Jagodic Draga, Groharjeva ulica 14, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg.
št. 5073, izdala UE Kamnik. gnq-47080

Jaksović Jasminka, Celjska ulica 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
69056, reg. št. 93715, izdala UE Maribor.
m-123

Jalšovec Edvard, Kopališka 31, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 2794.
gni-46738

Jamnik Barbara, Kajuhov dvor 1, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1356157, reg. št. 21756, izdala UE Gro-
suplje. gnf-47216

Janžekovič Krsmanović Marija, Švabiče-
va ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 686986, reg. št. 112228,
izdala UE Ljubljana. gnp-47231

Ječnik Melita Melanija, Knezova ulica
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 611973, reg. št. 172130, izda-
la UE Ljubljana. gnq-46955

Jež Miha, Pod gozdom 8/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050852, reg. št. 153099, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-46920

Jost Monika, Strtenica 8, Sveti Štefan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18973, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-46706

Jovičič Mišo, Zlato polje 3, Kranj, pre-
klic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1437564, reg. št. 45317, izda-
la UE Kranj. gnb-46670

Jurman Melita, Obrtniška cesta 2, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10625, izdala UE Trbovlje. gns-46653

Juteršek Tadeja, Štekličeva 4, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160668, reg. št. 43887. gnt-47177

Kac Uroš, Spodnje Dobrenje 5, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9109, izdala UE Pesnica. m-152

Karo Renata, Ul. heroja Mašere Spašića
6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 802128, reg. št. 85424, izdala UE
Maribor. m-161

Kavčič Anton, Cesta v Mestni log 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1011996, reg. št. 202143, izda-
la UE Ljubljana. gnp-47031

Kelemina Fredi, Škedenj 2, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9588. gnh-46864

Klinčar Andrejka, Zlakova 4, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17361.
gnc-46869

Kobal Franka, Vitovlje 71/d, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16474,
izdala UE Nova Gorica. gnj-46962

Kobali Alja, Trebež 43, Artiče, vozniško
dovoljenje, reg. št. 11810. gnw-46949

Kocjančič Marija, Kidričeva 12, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11719, izdala UE Koper. gnw-47174

Kočevar Dušanka, Šestova ulica 15, Me-
tlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
855212, reg. št. 4838, izdala UE Metlika.
gnz-46971

Kodarin Uroš, Župančiči 9, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44619.
gni-46963

Kodba Dragutin, Kidričevo naselje 9, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9028, izdala UE Gornja Radgona.
gns-46978

Kokoravec Aleš, Veliki dol 54, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14533, izdala UE Sežana. gni-47138

Kolednik Zvonko, Miklavška 47, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
909168, reg. št. 102826. m-133
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Končina Stanko, Cesta španskih borcev
4/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. S 1009902, reg. št. 69266, izda-
la UE Ljubljana. gnt-47002

Konestabo Boris, Celovška cesta
145/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841490, reg. št. 63302, izdala
UE Ljubljana. gnp-46956

Kostić Borivoj, Litijska cesta 363, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1137357, reg. št. 215801, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-46769

Košec Zvonko, Svetelka 18/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg.
št. 12904, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-47052

Košir Janez, Tržaška cesta 238, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732702, reg. št. 61840, izdala UE Ljublja-
na. gnt-47127

Kovačič Urban, Ul. Molniške čete 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH in
A do 125, št. S 1299691, reg. št. 221236,
izdala UE Ljubljana. gnh-47189

Kozlina Zvonko, Adamičeva ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 445372, reg. št. 48666, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-46905

Krajnc Alan, Taborniška 7, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 874982, reg. št. 108834, izda-
la UE Maribor. m-156

Krajnc Bojan, Ulica borcev 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
439377, reg. št. 84807, izdala UE Mari-
bor. m-189

Kralj Breda, Clevelandska ulica 45, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351662, reg. št. 231183, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-47221

Kramar Žnidar Milena, Vragov log 3,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1406, izdala UE Novo mesto.
gnp-46656

Kraševec Maja, Kovačeva 4, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8007,
izdala UE Cerknica. gnm-46834

Kravos Klavdija, Cesta 95, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396021, reg. št. 16713, izdala UE Ajdov-
ščina. gnt-47227

Kreča Vilma, Cesta zmage 20, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 622200, izdala UE Zagorje. gnt-46902

Kregfl Karl, Zlatoličje 32/b, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
674315, reg. št. 40618. m-166

Kregfl Marjana, Zlatoličje 32/b, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
609785, reg. št. 65031. m-167

Kristofič Vlado, Prešernova 11, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7723, izdala UE Ljutomer. gnm-46859

Krivec Viktor, Pameče 147, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 6/2000. gnh-46739

Kropf Peter, Titova 97, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15046, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-46977

Krt Boštjan, Strunjan 74, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
41411, izdala UE Piran. gnv-46650

Kuč Hajrija, Clevelandska ulica 29, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1487227, reg. št. 215836, izdala UE Ljub-
ljana. gni-46988

Kuret Gregor, Kozlovičeva 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 29164.
gny-46972

Lapajne Snežana, Obala 120, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8615, izdala UE Piran. gng-46865

Lazarević Miran, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239709, reg. št. 158132, izdala UE
Ljubljana. gnr-46779

Lekič Vukota, Srebrničeva 7, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
29277. gno-46657

Lenart Andreja, Smolenja vas 21/b,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33692. gnx-46652

Lesjak Marko, Vinska gora 36/A, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102838, izdala UE Žalec. gnz-46746

Ljubijankić Ekrem, Cazin, Cazin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012274,
reg. št. 204657, izdala UE Ljubljana.
gnr-46704

Lujić Kristijan, Stražiška ulica 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066469, reg. št. 46312. gnf-46641

Lutar Erika, Černelavci, Slovenska 91,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
26629. gnf-46866

Lužar Lea, Ragovska ulica 9, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36454,
izdala UE Novo mesto. gne-47067

Malnarič Matjaž, Mestne njive 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29851. gnr-46654

Marko Majda, Plintovec 18, Zgornja Ku-
ngota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5747, izdala UE Pesnica. m-187

Matešič Jože, Preloka 59, Vinica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 848, izdala
UE Črnomelj. gnz-47146

Mavrič Željko, Pionirska ulica 1, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2576, izdala UE Gornja Radgona.
gny-46647

Mavsar Alenka, Dečno selo 66, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10379, izdala UE Brežice. gnb-46695

Mavsar Roman, Polje 350, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
239725, reg. št. 134791, izdala UE Ljub-
ljana. gni-46888

Meh Boštjan, Efenkova 57, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 530895,
reg. št. 23258, izdala UE Velenje.
gnl-46935

Mezgec Srečko, Pesnica 24, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 5905, izdala UE Pesnica.
m-121

Mihelič Marjanca, Kosovelova ulica 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 844746, reg. št. 69889, izdala UE
Ljubljana. gne-47242

Miklavc Borut, Zali breg 7/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnd-46643

Miljančić Stjepan, Serčeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. 38799.
gnb-46645

Mlakar Milan, Kresniške poljane 33, Kre-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 133311, izdala UE Litija. gnp-46906

Mlakar Sebastijan, Pudob 43, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9915,
izdala UE Postojna. gnx-47173

Mlakar Simona, Ob gozdu 12, Ruše, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9107, izda-
la UE Ruše. m-162

Modrljančič Zdenka, Ukmarjeva 16, Po-
rtorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 2965, izdala UE Piran.
gnw-46974

Mrkalj Jasminka, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372061, reg. št. 236122, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-46909

Mulec Mario, Ruške čete 5, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1309625,
reg. št. 8492, izdala UE Ruše. m-163

Nagode Aleksić Lidija, Krimska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971837, reg. št. 170598, izdala UE
Ljubljana. gnz-46696

Negovan Aleš, Podljubelj 70, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 119665,
reg. št. 8388, izdala UE Tržič. gnj-47162

Nekrep Jože, Greenwiška 10/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802678, reg. št. 32816, izdala UE Mari-
bor. m-191

Nemec Primož, Sedraž 3, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
398906, izdala UE Laško. gnp-46781

Novak Domen, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489120, reg. št. 244537, izdala UE Ljub-
ljana. gno-46807

Ojsteršek Andrej, Ogorevc 1, Štore, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
112374, reg. št. 2148, izdala UE Celje.
gnf-46716

Okorn Petra, Draga 1, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12541, izdala
UE Kočevje. gnw-46724

Ornik Boštjan, Sp. Voličina 113, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 5950, izdala UE Lenart.
m-175

Ostrovršnik Stojan, Novi log 20, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1773, izdala UE Hrastnik. gnc-46744

Padežnik Vladek, Lahomšek 32, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
9756, izdala UE Laško. gnb-46895

Pajek France, Šentvid pri Stični 115/c,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15293, izdala UE Grosuplje.
gnl-46735

Pajić Adnan, Stantetova 10, Velenje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 4/2001. gnn-46658

Papič Boštjan, Jakobovo naselje 61, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
39553. gnh-46639

Pegan Ema, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4087, izdala UE Izola. gnf-46741

Pehar Silva, Jurančičeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332103, reg. št. 116548. m-171

Perger Lena, Kamniška 52, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 874142,
reg. št. 108721. m-117

Petrič Janez, Zavrti 13, Sodražica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4613,
izdala UE Ribnica. gnn-47208
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Pižuk Slavko, Ulica heroja Verdnika 40,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1080007. gnx-46998

Pižuk Snežana, Ulica heroja Verdnika
40, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1046624. gny-46997

Plejić Matjaž, Goriška 23/c, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 801992,
reg. št. 73568. m-176

Plesnik Vinko, Kozjak 50, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14718, izdala
UE Slovenj Gradec. gnx-46648

Pogač Vladimir, Gmajna 60, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11781, izdala UE Slovenj Gradec.
gnv-46975

Poklar Andreja, Gažon 7/c, Šmarje, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 28579, izdala
UE Koper. gne-46942

Polovič Dušan, Zg. Obrež 20, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12805, izdala UE Brežice. gnr-47079

Potočnik Dušan, Florjan 232, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
290576, reg. št. 14045, izdala UE Vele-
nje. gnn-46783

Požar Mojca, Markovščina 6/b, Materi-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14174, izdala UE Sežana. gnk-46886

Prašnikar Milan, Zagorica pri Dolskem
1, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 974410, reg. št. 83805, izda-
la UE Ljubljana. gnx-46848

Prelog Petra, Goričak 17, Zavrč, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3468,
izdala UE Ptuj. gnn-47158

Prosenc Aleš, Šentjur na Polju 27, Loka
pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 8377, izdala UE Sevnica.
gnp-47206

Pucihar Irena, Škrilje 29/a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420877, reg.
št. 210983, izdala UE Ljubljana.
gnm-47234

Radiškovič Nedeljko, Kraigherjeva 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
747867, reg. št. 25293. gnb-47170

Rajh Mojca, Brunšvik 31/a, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1091551,
reg. št. 109600. m-124

Rihter Klara, Hrastovlje 50, Črni Kal, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 43163.
gnd-46868

Ritlop Ignac, Š. Kovača 97, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7579, izdala UE Lendava. gnp-46756

Rojina Matej, Lepodvorska ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025882, reg. št. 205827, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-47210

Roudi Andrej, Pot k Savi 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135304, reg. št. 140001, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-46849

Rupnik Bruno, Godovič 25, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1156832,
reg. št. 11067, izdala UE Idrija. gnh-47068

Sečnik Andrej, Vrzdenec 10, Horjul, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364540, reg. št. 201386, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-47211

Senica Polona, Cesta v Log 21, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 717695, reg. št. 102456, izdala UE
Ruše. m-151

Senker Aleš, Zbelovska gora 54, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12670. gni-46863

Sermek Marčec Jurij, Ptujska 39, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277451, reg. št. 115809. m-149

Solaković Volf Mihaela, Pod gabri 19,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 602407.
gnn-47033

Sorčan Tomaž, Rakovlje 5, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
904239, izdala UE Žalec. gne-46742

Strah Nikolaj, Obala 128, Portorož - Po-
rtorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1716, izdala UE Piran. gns-47128

Strehovec Blaž, Gora pri Komendi 10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 18063, izdala UE Kamnik.
gnt-46952

Studen Andrej, Breg ob Bistrici 7, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1246642, reg. št. 9353, izdala UE Tržič.
gnm-47213

Svetlin Alenka, Vir, Valvazorjeva 20, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069131, reg. št. 31068, izdala UE Dom-
žale. gnw-47024

Šabec Matevž, Laze 78/a, Logatec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6162,
izdala UE Logatec. gnq-46655

Šatraj Sadik, Podkraj 7, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
65059. gno-46761

Škaper Andreja, Dolič 41, Kuzma, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 29300. gnj-47137

Škorjanc Žiga Bruno, Poljanski nasip 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137120, reg. št. 215598, izdala UE
Ljubljana. gnz-46846

Škrlj Zoran, Volče 54/j, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, kat. S 220388. gnz-46646

Štrbac Miroslav, Celovška cesta 502,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234324, reg. št. 217328, izdala UE
Ljubljana. gny-47147

Štromajer Igor, Regentova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1151419, reg. št. 111228. m-131

Šurlan Marija, Belokranjska ulica 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051956, reg. št. 189206, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-46687

Taradi Sidonija, Dergomaška ulica 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544667, reg. št. 51898, izdala UE
Ljubljana. gni-46663

Tekavec Janja, Cesta 24. junija 78, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190988, reg. št. 216473, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-47224

Tičar Klemen, Pasterkova 9, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1128232, reg. št. 104775, iz-
dala UE Maribor. m-157

Tiran Mojca, Čopova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371022, reg. št. 193349, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-47199

Toplišek Dragica, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38365, izdala UE Škofja Loka.
gno-47007

Trebušak Maksimiljan, Medija 12, Izla-
ke, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1009173. gnw-46649

Turek Barbara, Žibrše 39, Hotedršica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6646, izdala
UE Logatec. gnh-47214

Učakar Gorazd, Petrovičeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931573, reg. št. 167688, izdala UE
Ljubljana. gne-46792

Urzi Felicita, Obala 125, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12731, izdala UE Piran. gnw-46674

Valenčič Aljoša, Rozmanova 17, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 42771. gnl-46860

Vene Denis, Martinja vas 31, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
906813, reg. št. 7178, izdala UE Trebnje.
gnk-47011

Vilfan Maja, Osenjakova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106437, reg. št. 119089, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-46730

Vintar Katja, Drožanjska 108/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
760412, reg. št. 9842. gng-47165

Vintar Špela, Malgajeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264491, reg. št. 183616, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-47030

Vitez Urban, Cesta talcev 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1273938, reg. št. 41555, izdala UE Kranj.
gng-47015

Vornšek Matjaž, Legen 122, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 14614, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-46981

Voršič Damjan, Zagorje 7, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10616,
izdala UE Ormož. gnl-46910

Vouri Bojana, Rakičan, Vrtna ulica 6, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št. S
4709, reg. št. 34709, izdala UE Murska
Sobota. gnh-47026

Vozlič Milica, Opekarniška 10/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
505816, reg. št. 19735, izdala UE Celje.
gnw-46924

Vrabec Darja, Žice 15, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1466905, reg. št. 11810. m-125

Vršič Karl, Slavšina 21, Vitomarci, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42984,
izdala UE Ptuj. gnp-47131

Zakrajšek Jan, Cankarjeva ulica 6, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1387066, reg. št. 33786, izdala UE Dom-
žale. gns-47078

Zaplotnik Monika, Novake 5, Golnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8117.
gnu-46651

Zavec Davorin, Ob Radoljni 71, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1109788, reg. št. 8236. m-116

Zdolšek Jože, Ul. I štajerskega bataljona
11, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 269455, reg. št. 31688, izdala UE
Celje. gnv-47075

Zelnik Maja, Polje cesta XII/4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265889, reg. št. 209344, izdala UE Ljub-
ljana. gne-46892

Zgonec Anton, Dolenji Boštanj 144, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 129684, reg. št. 2362. gng-46890
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Zupan Ana, Zasip, Sebenje 5, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 869968, reg. št.
15397. gne-46642

Žibert Marko, Sp. Bela 3, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
170328, reg. št. 3557, izdala UE Kranj.
gne-47017

Žitko Vojko, Gosposvetska13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1151600, reg. št. 68461, izdala UE Mari-
bor. m-127

Žnidar Janina, Senično 58, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475648,
reg. št. 22719, izdala UE Kranj.
gnj-47212

Zavarovalne police

Batinić Janja, Krojaška 5, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 0304064, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnm-46734

Blaznik Jernej, Koroška cesta 33, Rad-
lje ob Dravi, zavarovalno polico, št. 364596,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-46789

Fetahi Šefčet, Šarhova 58, Maribor, za-
varovalno polico, št. 227007, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gne-46667

Gregorc Danilo, Vrunčeva 1, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 185578.
gng-46790

Herinek Matjaž, Zg. Jakobski dol 10,
Jakobski Dol, zavarovalno polico, št.
311416, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnu-46876

Jordan Drago, Kamnica 54, Dol pri Ljub-
ljani, zavarovalno polico, št. 52529, izdala
zavarovalnica Triglav. gnk-46636

Kolednik Aleksander, Loka 53, Starše,
zavarovalno polico, št. 303558, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnv-46875

Majcen Milan, Vrazova 6, Ormož, zava-
rovalno polico, št. 375404, izdala zavaro-
valnica Slovenica filiala Maribor. gnq-47130

Mazej Jožef, Bele vode 22, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 370168, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnz-46721

Medic Dejan, Tušev dol 2, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 345702, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnm-46984

Novinšek Elvira, Cirkovce 13/a, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. 388221, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-46723

Obšteter Anton, Ravne 113/b, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 302553, izdala za-
varovalnica Slovenica. gny-46722

Pahor Urška, Petrovičeva ulica 15, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AO 248465,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-46921

Panič Mara, Koroška cesta 18, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 296442, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnh-46764

Pirš Uroš, Podgorje 110/b, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 748032, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnc-46694

Pogorevc Emil, Tomšičeva 19, Velenje,
zavarovalno polico, št. 157072, izdala za-
varovalnica Slovenica. m-148

Stojnšek Franc, Rajska ulica 2, Roga-
tec, zavarovalno polico, št. AO 175842.
gnh-47014

Štrigl Martin, Florjan 58, Šoštanj, zava-
rovalno polico, št. 315603, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gng-46765

Štrigl Martin, Florjan 58, Šoštanj, zava-
rovalno polico, št. 315602, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnf-46766

Vukašinovič Marko, Zoisova 15, Kranj,
zavarovalno polico, št. 714392, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnn-46883

Vulevič Momčilo, Srebrničeva 1, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št.
726985. gnp-46881

Žvirc Maksimiljan, Šmartno 60, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št.
229238, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-46720

Spričevala

Anžur Urška, Vrhovci, Cesta XXVI 1, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
1998. gnj-47166

Arih Maks, Celjska cesta 36, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje lesarske šole Maribor - smer lesarski
tehnik, izdano leta 1986. gnb-47145

Aužner Marija, Laze 27, Dramlje, spriče-
valo Kmetijsko gospodinjske šole Šentjur,
izdano leta 1978/79. gnd-46718

Bač Andrej, Janeče 43, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje strojne šole, izdano leta 1998.
gns-47153

Bambič Jože, Cesta 30, Videm-Dobre-
polje, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1990. gnu-47151

Berglez Srečko, Cesta Kozjanskega od-
reda 4, Štore, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje tehniške šole Celje - smer obliko-
valec kovin. gnm-46634

Beširević Erolita, Rožna dolina, Cesta
IV/47, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Vič, izdano leta 1995. gnk-47161

Blatnik Tadej, Industrijska 2, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Radovljica, izdano leta 1999/2000.
gnc-46919

Briški Cirman Špela, Žlebe 2/g, Medvo-
de, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje Agro-
živilske šole - smer veterinarski tehnik, izda-
no na ime Jeršin Špela. gnx-46948

Bromše Tomo, Na Dorcu 1, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro šole Krško, izdano leta 1996.
gnn-46908

Butala Jože, Grič 8/a, Črnomelj, spriče-
valo 3 in 4. letnika Gradbene šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1978 in 1979. gnc-46969

Cofl Lovro, Leše 55/a, Prevalje, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije ravne na Koro-
škem, izdano leta 1997. gnd-46993

Cojhter Katarina, Staneta Severja 15,
Maribor, spričevalo od 1 do 4. letnika Kme-
tijske srednje šole, izdano leta 1966 do
1971. gnb-46995

Crnković Marjan, Prušnikova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gng-47065

Črvič Stane, Bratuževa ulica 14, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo o končani OŠ
Ivana Roba Šempeter. gnr-47154

Dokl Iris, Majeričeva 3, Maribor, diplo-
mo Srednje strojne šole Maribor, izdano
leta 1986. m-150

Dolenc Jurček, Zgornje škofije 72/a,
Koper - Capodistria, spričevalo Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1995. gnf-46991

Drašković Ignac, Herbersteinova ulica
14, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gradbene tehniške šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1968. gni-46913

Dremelj Mateja, Černivčeva ulica 17, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje uprav-
no administartivne šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnl-47060

Dubravčič Luka, Loka 108, Tržič, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani.
gnr-46979

Felicijan Lea, Čopova 11, Velenje, inde-
ks, št. 61153895, izdala Pedagoška fakul-
teta v Mariboru. m-145

Frankovič Miroslav, Hrast pri Vinici 31,
Vinica, spričevalo o zaključnem izpitu Pos-
lovodske šole v Brežicah, izdano leta 1981.
gno-46982

Fras Branko, Streliška 150, Maribor, za-
ključno spričevalo 6. razreda OŠ, izdala De-
lavska univerza v Mariboru leta 1979. m-172

Fujan Marko, Reber 3, Ljubljana, spriče-
valo o zaključnem izpitu Centra za dopisno
izobraževanje Univerzum Ljubljana, izdano
leta 1995. gnv-46850

Germavc Danijel, Mariborska cesta 41,
Selnica ob Dravi, spričevalo o končani OŠ
Selnica ob Dravi, izdano leta 1998. m-190

Gliha Jože, Bič 7, Trebnje, zaključno sp-
ričevalo Šole za voznike motornih vozil na
Ježici, izdano leta 1971. gnn-46733

Groznik Špela, Pot do šole 2/b, Ljublja-
na, indeks, št. 11980437, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gnx-47073

Heine Tina, Celovška cesta 264, Ljub-
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Borisa Kidri-
ča v Ljubljani, izdano leta 1991. gns-47003

Heine Tina, Celovška 264, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja.
gny-46897

Herič Anita, Ulica Pohorskega bataljona
4, Ruše, spričevalo 1. letnika in spričevalo
o zaključnih izpitih Srednje administrativne
šole Maribor, izdano leta 1991/92 in
1993/94. m-186

Herinek Mojca, Korčetova 12, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole, šolsko
leto 1984/85. m-159

Hržica Boris, Hausenbicherjeva 5, Ža-
lec, spričevalo Trgovskega poslovodjo, iz-
dala Gospodarska zbornica Slovenije, izda-
no leta 1995. gnw-46899

Janc Brigita, Poljanska cesta 66/b, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Strokovne zdravstvene
šole Novo mesto, izdano leta 1975, izdano
na ime Mavser Brigita. gnr-46854

Jančar Anita, Obrije 5/a, Ljubljana, spri-
čevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gimnazije Poljane, izdano leta
1993 in 1994. gnh-46914

Jeraj Miha, Valburga 82, Smlednik, spri-
čevalo 4. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole, izdano leta 1999. gnh-47064
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Kodrca Mitja, Smelijevo naselje 33, Sta-
ri trg pri Ložu, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izda-
no leta 1990, 1991 in 1992. gnx-46773

Kofler Igor, Na Kresu 22, Železniki, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani. gnn-46758

Koren Alojz, Radenski vrh 1/a, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega izo-
braževalnega centra - gradbene stroke v
Murski Soboti, št. 66/64. gng-46990

Korošec Nena, Golnik 148, Golnik, spri-
čevalo o končani OŠ Janka Premrla Vojka v
Kopru, izdano leta 1972/73. gnw-46874

Kosi Miroslav, Velika Nedelja 1, Ormož,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne živi-
lske šole Maribor, št. 125/21. 10. 1971.
m-174

Kovačec Srečko, Flisova 15, Hoče, sp-
ričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1986. m-170

Kovše Ivanka, Malahorna 7, Oplotnica,
zaključno spričevalo OŠ Pohorskega bata-
ljona Oplotnica, izdano leta 1983. m-165

Kramberger Biserka, Ploderšnica 16, Ja-
kobski Dol, spričevalo 3. letnika Železniško
prometne šole Maribor, izdano leta 1981.
m-164

Krizstan Jan, Dolenjska cesta 13, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja elektrotehni-
ška šola v Ljubljani. gnn-47233

Kurilo Marija, Reška 33, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izda-
no leta 1996. gnc-47169

Kuzman Tomislav, Socka 5, Nova Cer-
kev, spričevalo 1. letnika SKSMŠ Štore,
izdano leta 1986/87. gnj-47012

Lebar Cvetka, Vučja vas 22, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ Branko
Bernot Aljaž v Križevcih, izdano leta 1985.
gng-46665

Lorber Mihaela, Svečane 1, Sladki Vrh,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije,
izdano leta 1992. m-181

Malenšek Samo, Belokranjska ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1989. gnv-46775

Marinček Tevž, Vodnikova cesta 4, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 3. letnika in obvestilo o
uspehu za 4. letnika Srednje šole za strojni-
štvo v Ljubljani, izdano leta 1994, 1996 in
1997. gnn-47083

Medveš Alenka, Jezero 116, Preserje,
maturitetno spričevalo Srednje Vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
1997. gnc-47069

Meško Robert, Dušana Kvedra 8, Vele-
nje, spričevalo o končani OŠ Livada.
gnq-46755

Mlinarič Zoran, Stegne 8, Domžale, sp-
ričevalo 4. letnika Centra za dopisno izob-
raževanje - Univerzum Ljubljana, izdano leta
2000. gnv-46950

Nestić Zvonimir, Iztokova 22, Maribor,
spričevalo za upravljalca gradbenih strojev
št. 201/2-79, izdala Delavska univerza Ma-
ribor. m-173

Pajek Željko, Gradiška 472, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gostinske šole, smer kuhar, natakar,
izdano leta 1983. m-183

Pečjak Martina, Pijava Gorica 93, Škof-
ljica, spričevalo o končani OŠ Škofljica.
gnt-46727

Pertinač Tina, Antoličičeva 12, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske srednje šole
v Mariboru, izdano leta 1993. m-153

Petan Petra, Cesta Krških žrtev 59, Kr-
ško, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije in ekonomske šole v Brežicah, izdano
leta 1992. gnq-47059

Petrušić Vlado, Kralja Tomislava 147, Za-
greb, Hrvaška, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Kovinarske strojne šole TAM v Maribo-
ru, poklic varilec, izdano leta 1988. m-120

Pliberšek Ferdinand, Murnova ulica 3,
Domžale, spričevalo od 1 do 3.letnika Sre-
dnje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1969 do 1973. gnc-46923

Plot Lidija, Livada 1, Ljubljana, indeks,
izdala Srednja šola za oblikovanje in fotog-
rafijo v Ljubljani leto izdaje Keber Lidija.
gnt-47202

Potisek Robert, Trg na stavbah 15, Liti-
ja, diplomo Srednješolskega centra Ptuj,
Ekonomska šola, izdana leta 1994.
gnq-46855

Pregelj Marjetka, Gregorčičeva 23/a, Ili-
rska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika srednje ekonomske
šole Postojna. gnu-46976

Rihar Jernej, Ul. Emila Adamiča 39, Do-
brova, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdana leta
1985. gnj-46662

Rutar Tatjana, Pot v Strano 4, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin, pe-
dagoška smer, izdano leta 1989/90.
gns-46878

Rutar Urška, Pot v Strano 4, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Tolmin, pe-
dagoška smer, izdano leta 1989/90.
gnr-46879

Simončič Brigita, Ivanjski vrh 8, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 1. letnika Srednje zdravs-
tvene šole Murska Sobota, izdano leta
1994. m-142

Skok Aljana, Gradnikove brigade 4, Nova
Gorica, spričevalo od 1 do 4. letnika Sred-
nje družboslovne ekonomske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1986 - 1990. gnf-46966

Soldat Rosana, Kojsko 39, Kojsko, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, št. 767/II, izdano leta 1996.
gnl-46885

Stöger David, Kidričeva ulica 3, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2000. m-184

Strgar Urška, Koroška cesta 4, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za zdravstvo, izdano leta 1995. gnr-47129

Sukič Franc, Grad 116, Grad, indeks,
št. 93486058, izdala Tehniška fakulteta.
m-144

Šef Franc, Srebotje 13, Šentilj v Slov.go-
ricah, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijske str. šole, smer kmetijski me-
hanik, izdano leta 1984. m-178

Šegula Stanko, Dornavska 20/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole v Mariboru, izdano leta 1971.
m-154

Šlogar Ivan, Strossmayerjeva 18, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1983. m-135

Šmigovc Matej, Šempeter v Savinjski do-
lini 111, Šempeter v Savinjski dolini, diplo-
mo Živilske šole v Mariboru, izdana leta
1997. m-155

Šteblaj Darinka, Ig 42, Ig, spričevalo o
končani OŠ Jože Moškrič v Ljubljani, izda-
no leta 1971, izdano na ime Zajec Darinka.
gnj-46912

Šteblaj Tina, Zg. Duplje 82, Duplje, spri-
čevalo 3. letnika, smer gostinska dela - na-
takar, izdano leta 1993/94. gnt-46677

Šturm Vlado, Partizanska 9, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gostinske šole Maribor, izdano
leta 1981. m-119

Šurbek Andreja, Vrhovci cesta XIX 16,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Srednje pedagoške šole v Lju-
bljani, izdano leta 1984, izdano na ime Ba-
rišič Andreja. gnr-46954

Tomažič Tomaž, Vir, Šubičeva ulica 7,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektroenergetiko v Ljublja-
ni, izdano leta 1990. gno-46732

Tomše Barbara, Krška vas 31, Krška
vas, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu za farmacevta, izdalo Ministrstvo za zd-
ravstvo, leta 1999. gne-47192

Urbanc Iztok, Jakopičeva 25, Ljubljana,
indeks, št. EN - A - 118, izdala Gimnazija
Moste. gnp-47010

Uršič Alenka, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za družboslovje in splošno ku-
lturo v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnj-46862

Valentan Ljudmila, Regentova 9, Mari-
bor, zaključno spričevalo 8. razreda osnov-
ne šole, izdal Vzgojni zavod Frana Miličin-
skega v Valburgi leta 1966. m-177

Vilfan Maja, Osenjakova ulica 6, Ljublja-
na, indeks, št. 71970871, izdala Biotehni-
ška fakulteta. gnp-46731

Vovk Peter, Presladol 48, Brestanica,
zaključno spričevalo Srednje šole tiska in
papirja, šolsko leto 1998/99. gnw-46999

Vratarič Franc, Filovci 1, Bogojina, spri-
čevalo 1. letnika Tehnične šole Lendava,
izdano leta 1980. gne-47142

Zobić Dragutin, II. Zaloka 41, Čakovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Ce-
ntra srednjih šol Domžale, izdano leta 1982.
gnu-46951

Želj Vesna, Cafova 2, Maribor, spričeva-
lo o končani OŠ Ivan Cankar Maribor, izda-
no leta 1982. m-128

Želj Vesna, Cafova 2, Maribor, indeks,
izdala Srednja aranžerska šola Maribor leto
izdaje 1982. m-129

Žerjav Lidija, Glogov brod 6/c, Artiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgo-
vske šole, izdano leta 1981/82.
gnq-46780

Ževart Tomislav, Paka pri Velenju 35,
Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Splošne
gimnazije v Velenju. gno-46882

Ostali preklici

Abdilmenaf Gani, Cankarjeva 3, Kamnik,
delovno knjižico. gnj-46787

Amarin Laila, Archinetova 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnz-46896

Arh Matej, Jelovška ulica 17, Bled, delo-
vno knjižico. gnj-46987
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AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1113501. gnn-46633

Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o., Zolaje-
va 15, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehni-
čni brezhibnosti vozila, št. A 1079814.
gnp-47181

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0207775 z dne 15. 1. 1997.
gnj-46712

Bandel Katarina, Ziherlova ulica 6, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 20930063,
izdala Pravna fakulteta. gnk-47236

Barišič Robi, Coklovca 13, Semič, delo-
vno knjižico, ser. št. 337563, reg. št. 1490,
izdala UE Črnomelj dne 25. 10. 1995.
gni-46788

Biškop Mirko, Belošakova 63/a, Ptuj,
delovno knjižico. gnx-46673

Bogdan Nensy, Ramovševa 14, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
šola Ljubljana. gnr-46829

Boh Dušan, Ferkova 2, Maribor, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-10809/99. gnc-46669

Bolčević Frančiška, Hrastovec 45, Zav-
rč, delovno knjižico. gno-47132

Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. gnd-47193

Božič Milan, Miličinskega 73/b, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-47218

Brandt Viljem Franjo, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-47200

Bratuša Branislav, Ihova 63, Benedikt,
delovno knjižico, št. 198686, reg. št.
12843, izdana 23. 10. 1991. m-141

Cigale Peter s.p., Celovška cesta 264,
Ljubljana, certifikat licence, št.
007820/9813-ZR35/1998, izdana 26.
11. 1998 pri OZS, ser. št. 0008503.
gnl-46939

CITROEN SLOVENIJA d.o.o., Ulica 15.
maja 18, Koper - Capodistria, izjavo o ust-
reznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0269933. gni-46638

Erce Marica, Suhadole 44/c, Komen-
da, delovno knjižico. gnr-47004

Ficko Alojz, Ptujska cesta 5, Rače, IZJA-
VO O USTREZNOSTI VOZILA ZA VOZILO
Renault Megane 1,6 E RN, št. šasije
VF1BAOFOD15026685, št. motorja
DA97750, leto izdelave 1996. gnz-46946

Filipič Vekoslav, Lukovci 37, Križevci pri
Ljutomeru, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0272431.
gnk-47136

Flego Robert, Cesta na Markovce 9, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gnd-46968

Furlan Andrej, Vrhpolje 144, Vipava, štu-
dentsko izkaznico, št. 09980620, izdala fa-
kulteta za pomorstvo in promet v Portorožu.
gnm-47184

Furlan Hedvika, Obrežna 21, Maribor,
delovno knjižico. m-182

Golobič Alenka, Vavpča vas 30/a, Se-
mič, študentsko izkaznico, št. 20970067,
izdala Pravna fakulteta. gnn-47058

Gomboc Roman, Dokležovje, Letališka
12, Beltinci, delovno knjižico, reg. št.
54402, ser. št. 0068121. gnw-47149

Gregorič Valentin, Zalošče 1, Dornberk,
dijaško izkaznico, št. 5731418. gnd-46743

Habjan Andrej, Dašnica 124, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 21015779, izdala
Fakulteta za družbene vede. gns-46778

Hribljan Andrej, Ob dolenjski železnici
102, Ljubljana, delovno knjižico. gng-46940

Hvalec Sandra, Tomažičeva 50, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico. gnl-46635

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALI-
ZACIJA d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana, ko-
telno knjižico za tlačno posodo, tovarniška
št. 12949, izdalo Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Republiški energetski inš-
pektorat. gnk-46640

Kammermeimer Martin Franz, Krekova
19, Maribor, študentsko izkaznico, št.
81372531. m-169

Kanduti Stanislav, Koroška 13/a, Vele-
nje, delnice KRS Velenje, št. 003264 -
003272. gnm-47159

KLEM COMMERCE, Počehova 14/a,
Maribor, licenco, št 0001768 za vozilo TAM
190 T 15B - MB D6-995 in IVECO 440 E
42T - MB 43-44F. gnw-46774

Koljić Nijaz, Opekarniška 12/b, Celje,
delovno knjižico. gnz-46871

Korošec Kiti, Golnik 148, Golnik, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja tekstilna šola
Kranj v šolskem letu 2000/2001.
gnx-46873

Krajnc Alan, Taborniška 7, Miklavž na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
31950264, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnx-46898

Krajnc Gregor, Šentjanž nad Štorami
31/a, Štore, certifikat za prevoz nevarnih
snovi ADR - 009863, izdan 14. 11. 1998
pri MNZ. m-179

Krivec Zoran s.p., Dolenja Trebuša
16/a, Slap ob Idrijci, licenco št.
00205/1565-ZR65/1997, izdana 28. 10.
1997 za vozilo z reg. oznako GO 24-48R.
gnv-47175

Kukovič Silvo, M. Štrukelj 23, Solkan,
delovno knjižico. gnk-46736

Kunstelj Mihael, Parecag 150, Sečovlje
- Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-4695/00-99.
gny-46872

Lazić Čedomir, Cesta španskih borcev
59/c, Ljubljana, overjeno kopijo licence,
št. 006776/6910-LM36/1998 za vozilo
Mercedes Benz 2235L z reg oznako LJ
D7-30U. gny-46947

Lazić Ljiljana, Kneza Koclja 26, Maribor,
delovno knjižico, št. 16026, izdala UE Ma-
ribor. m-168

Lukati Roman, Imenje 21, Moravče, de-
lovno knjižico. gnc-47194

Magdič Vlado, Kanižarica 16, Črnomelj,
delovno knjižico. gnq-47055

Mohar Zlatka, Gubčeva 5, Kranj, prome-
tno dovoljenje. gns-46678

Muhič Bojan, Lukavci 82/a, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
4310/80, ser. št. 260607, izdana 16. 6.
1980 pri UE Ljutomer. gnq-46880

Nikolić Predrag, Ljubljanska 80, Domža-
le, delovno knjižico. gnl-46760

Novaković Zoran, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1145466 za vozilo To-
yota Yaris 1.0 SCP10L-AHMRKW (1A).
gnb-46745

Odlazek Natalija, Vinje 81, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnb-46820

Ogrinc Marjan, Smolenja vas 7, Novo
mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0293376. gnc-47244

Okreša Prah Irena, Zrkovska 10, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 48750, izda-
na leta 1982 v Mariboru. m-188

Orlić Branislav, Britof 33/b, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0206535. gni-46688

Potočnik Danilo, Ob gozdu 14, Maribor,
dvojnik delovne knjige, reg. št. 47224, iz-
dana leta 1982 v Mariboru. m-115

Praprotnik Borut, Kog 14, Kog, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0118386. gnz-46996

Pritržnik Petra, Laze 18/b, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006129, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo. gnm-47188

Prodajno servisni center, d.o.o., Tolmin,
preklicuje potrdilo o strokovni usposoblje-
nosti za trgovskega poslovodjo za Marijo
Rupnik. Ob-43581

Rajšp Rajko, Šentiljska cesta 49/a, Ma-
ribor, certifikat št. 010554 za prevoz nevar-
nih snovi, izdalo MNZ RS, dne 21. 11.
1997. m-136

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Šmartinska 55, Ljubljana, pre-
klicuje službeno izkaznico pooblaščene ura-
dne osebe na ime: Kralj Marijan, na delov-
nem mestu vodja skupine – pomočnik di-
rektorja, zaposlen na Davčnem uradu Kranj,
pod registrsko številko 07125, izdano dne
1. 8. 1996. Ob-43447

Ribič Andrej, Šimkova 14, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 566, izdana leta
1990 v Mariboru. m-147

Seneković Metka, Ljubljanska 100, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 1470. m-158

Sever Marjan, Ložnica pri Celje 30, Ce-
lje, delovno knjižico. gnz-46671

Sukič Danica, Martinje 12, Petrovci, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000488, izdala Bi-
otehniška fakulteta. gnu-46901

Sukič Marija, Grad 73, Grad, delovno
knjižico, reg. št. 1708, ser. št. 567616,
izdana 10. 3. 1959 v Murski Soboti.
gnm-46659

Tomaševič Vladimir, Okopi 4, Celje, de-
lovno knjižico št. 15366. m-143

Umer David, Oktobrske revolucije 2, Izo-
la - Isola, delovno knjižico. gni-46967

Uršič Alenka, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-46861

Vajs Ivan, Lešniški vrh 2, Ormož, certifi-
kat št. 013309, izdan 17. 9. 1999 pri MNZ.
m-180

Vatovani Sandi, Gorazdova 19, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 64980170,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnr-46904

VBS LEASINNG d.o.o., Dunajska 58,
Ljubljana, servisno knjižico za vozilo Kia Cla-
rus Wagon 1,8 SLX, št. šasije KNE-
GC5232X5805300, št. motorja T8.
gnq-47005

Vrh Anton, Obrov 66, Obrov, delovno
knjižico. gnj-46737

Žefran Jože, Gotna vas 35, Novo mesto,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1036163. gny-46672

Žitko Barbka, Mokrice 4, Vrhnika, delov-
no knjižico. gnh-47239
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V ceni ni upoštevan DDV.

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam
nudimo 20% popusta.

Uradni list RS letnik 2001

UL online Cena gesla
štev. gesel

od 1 do 5 15.400 SIT

od 6 do 25 12.300 SIT

V ceni ni upoštevan DDV.
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Kakor je brskanje po Internetu za mnoge že del vsakdanjika,
tako izhajanje uradnega lista na Internetu že dolgo ni več
novost.
Z naročnino na sistem UL online lahko prebirate številke teko-
čega letnika že par ur po zaključku redakcije.
Iskanje je možno tudi po kazalih. Iskalni mehanizmi namreč
omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po poljub-
nem besedilu.
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