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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 1-DIR/01-144 Ob-43845
1. Naročnik, poštni naslov: Trubarjev

dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu, faks
03/568-41-96.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za ugotavljanje sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

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

nana sposobnost: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upo-

kojencev Loka pri Zidanem mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu.

(b) Vrsta in količina blaga: dobava živil
in materiala za prehrano in čistil za Tru-
barjev dom upokojencev Loka pri Zida-
nem mostu – navedeno pod št. 7.

7. Pogodbena vrednost – ocenjena vre-
dnost naročila – priznana sposobnost za
naslednje ponudnike:

Skupina A – Živila in material za prehrano Ponudbena vrednost SIT
Podskupina 1: splošno prehrambeno blago:
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 9,702.515,12
2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 9,486.495,23
Podskupina 2: sadje – zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki
(najvišja 8,514.815,30 SIT, najnižja 5,860.600,00 SIT)
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 7,466.277,60
2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 8,514.815,30
3. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 6,369.730,00
4. Sadje zelenjava Imperl Janez, s.p., Dražanska vas 39, 8290 Sevnica 5,860.600,00
Podskupina 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno)
(najvišja 1,225.915,20 SIT; najnižja 1,032.350,40 SIT)
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 1,225.915,20
2. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 1,211.500,00
3. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 1,032.350,40
4. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče 1,066.550,00
5. Ljubljanske mlekarne, d.d. Ljubljana Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana 1,183.246,50
6. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš 1,089.990,00
Podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo
1. Klasje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000 Celje 2,110.918,50
2. Pekarna Rauter, Alojz Ravter, s.p., Nad Mlinščico 16, 1433 Radeče 2,268.350,00
Podskupina 5: zamrznjeno pecivo
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica 246.841,80
Podskupina 6: sveže meso in drobovina
(najvišja 8,891.299,03 SIT; najnižja 8,056.183,16)
1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 8,444.756,50
2. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 8,056.183,16
3. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica 7,558.812,20
4. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 8,891.299,03
Podskupina 7: perutninsko, kunčje meso in izdelki iz perutnine
(najvišja 3,849.899,00 SIT; najnižja 3,378.114,00 SIT)
1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 3,378.114,00
2. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica 3,699.349,00
3. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 3,849.899,00
Podskupina 8: ribe – sveže, zamrznjene (najvišja 215.028,60 SIT; najnižja 183.060,00 SIT)
1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 183.517,20
2. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš 183.060,00
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3. Ljubljanske mlekarne, d.d. Ljubljana, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana 215.028,60
Podskupina 9: mesni izdelki
(najvišja 2,887.274,66 SIT; najnižja 2,478.556,25 SIT)
1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 2,616.370,30
2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 2,887.274,66
3. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Savska cesta 20c, 8290 Sevnica 2,613.872,60
4. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 2,515.912,16
5. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 2,478.556,25
6. Pomurka Trgovina d.o.o., Panonska 11, 9000 Murska Sobota 2,799.925,30
Podskupina 10: testenine
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica 630.551,90
Podskupina 11: jajca
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 622.968,00
2. Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo mesto 636.300,00
Podskupina 12: mleko in mlečni izdelki
(najvišja 9,789.451,00 SIT; najnižja 8,019.395,50 SIT)
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 9,789.451,00
2. Ljubljanske mlekarne, d.d. Ljubljana Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana 9,066.340,80
3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče 8,019.395,50

Skupina B – Čistila
Podskupina 1: pralna sredstva, toaletne potrebščine, čistila, papirna konfekcija
(najvišja 4,538.437,00 SIT; najnižja 3,727.967,25 SIT)
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto 4,538.437,00
2. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 4,179.123,20
3. Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče 24, 8310 Šentjernej 3,732.345,80
4. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana 3,727.967,25
5. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 3,818.955,55
6. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana 4,659.177,70
Podskupina 2: čistila splošno
(najvišja 329.190,00 SIT; najnižja 197.901,80 SIT)
1. Ivec, d.o.o., Ul. h. Šaranoviča 38, 2000 Maribor 1,182.605,98
2. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 825.369,20
Podskupina 3: pomivalna sredstva
1. Zagorc Andrej, s.p., Staro sejmišče 24, 8310 Šentjernej 329.190,00
2. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 298.205,67
3. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 291.318,90
4. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana 273.779,50
5. Ivec, d.o.o., Ul. h. Šaranoviča 38, 2000 Maribor 197.901,80

Skupina C – Kurilno olje
Razpis ni uspel, saj je naročniku po odpira-
nju ponudb kot veljavna ponudba ostala sa-
mo ena ponudba.

8. Število prejetih ponudb: 27.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

glej št. 7.
10. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37415.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu

Št. 1-DIR/01-145 Ob-43846
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8,
3240 Šmarje pri Jelšah, faks 03/817-14-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za ugotavljanje sposob-
nosti.

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

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

nana sposobnost: glej št. 7.

6. a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240
Šmarje pri Jelšah.

(b) Vrsta in količina blaga: dobava živil
in materiala za prehrano, čistil in ekstra
lahkega kurilnega olja za Dom upoko-
jencev Šmarje pri Jelšah – navedeno pod
št. 7.

7. Pogodbena vrednost – ocenjena vre-
dnost naročila – priznana sposobnost za
naslednje ponudnike:

Skupina A – Živila in material za prehrano Vrednost v SIT
Podskupina 1: splošno prehrambeno blago
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 8,344.367,00
2. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj 7,459.235,00
Podskupina 2: sadje (sveže)
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 1,751.231,00
2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 224, Ljubljana 1,908.900,00
Podskupina 3: kmetijski pridelki
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 1,285.449,00
2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 224, Ljubljana 1,449.570,00
Podskupina 4: zelenjava (sveža)
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 1,502.291,00
2. Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 224, Ljubljana 1,590.420,00
Podskupina 5: zelenjava, sadje in ostala zamrznjena živila
(najvišja 661.305,00 SIT; najnižja 530.624,00 SIT)
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana 661.305,00
2. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš 551.167,00
3. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 530.624,00
Podskupina 6: kruh in pekovsko pecivo
(najvišja 2,905.397,00 SIT; najnižja 2,438.614,00 SIT)
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1. Klasje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000 Celje 2.438.614,00
2. Gratis, d.o.o., Cerovec 3 a, 3240 Šmarje pri Jelšah 2,732.404,00
3. Kruh pecivo, d.d., Jožice Flander 2, 2000 Maribor 2,905.397,00
Podskupina 7: meso, ribe, junjetina in kunci (sveži in zamrznjeni izdelki)
(najvišja 9,978.887,00 SIT; najnižja 9,573.658,00 SIT)
1. Jurij – Jurmes, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur 9,573.658,00
2. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 9,924.978,00
3. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 9,978.887,00
4. Mesnine Žerak Rogatec, Franci Žerak, s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec 9,490.334,00
Podskupina 8: perutninsko meso in izdelki iz perutnine
(najvišja 2,219.550,00 SIT; najnižja 1,992.863,00 SIT)
1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini 2,020.844,00
2. Jurij – Jurmes, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur 1,992.863,00
3. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje 2,219.550,00
4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj 2,051.608,00
Podskupina 9: mleko
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 3,099.600,00
2. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vipavska cesta 6, 5271 Vipava 3,239.000,00
Podskupina 10: mlečni izdelki
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 2,522.536,56
2. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vipavska cesta 6, 5271 Vipava 2,170.258,00
Podskupina 11: testenine
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 269.803,00
2. Mercator SVS, d.d. Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj 333.875,00
Podskupina 12: jajca
Razpis ni uspel, ker ni prispela nobena ponudba.
Podskupina 13: gastro program (juhe, začimbe)
(najvišja 2,823.480,64 SIT; najnižja 2,668.281,00 SIT)
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 2,668.281,00
2. Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj 2,823.480,64
3. Kolinska, d.d., Kolinska ul. 1, 1000 Ljubljana 2,806.436,00
Podskupina 14: tobačni izdelki
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10, 3520 Velenje 1,128.986,00
2. Mercator SVS, d.d. Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj 1,073.436,00

Skupina B – čistila Vrednost v SIT
Podskupina 1: pralna sredstva, osebna higiena
(najvišja 1,265.730,00 SIT; najnižja 949.149,00 SIT)
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 1,182.141,00
2. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana 1,227.853,00
3. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 1,002.731,00
4. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana 1,265.730,00
5. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje 949.149,00
Podskupina 2: čistila splošno
(najvišja 1,876.816,00 SIT; najnižja 1,170.684,00 SIT)
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 1,170.684,00
2. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana 1,517.542,00
3. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 1,297.382,00
4. Astra Tehnična trgovina, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana 1,876.816,00
5. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje 1,202.964,00
6. Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje 1,217.273,00
Podskupina 3: sredstva za dnevno rabo v osebni higieni in pri čiščenju
1. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 4,357.397,00
2. Mavrica, d.d., Resljeva 1, Ljubljana 4,555.717,00
Podskupina 4: pomivalna sredstva
(najvišja 1,296.107,00 SIT; najnižja 1,163.676,00 SIT)
1. Henkel Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor 1,163.676,00
2. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže 1,264.528,00
3. Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana 1,255.279,00
4. Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 1,284.952,00
5. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje 1,296.107,00

Skupina C – Kurilno olje
Razpis ni uspel. Na razpis sta se prijavila dva ponu-
dnika, ki nista izpolnjevala pogojev v zvezi
z zagotavljanjem fiksnosti cen.

8. Število prejetih ponudb: 28.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej št. 7.
10. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38084.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
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Št. 147/2001 Ob-43715
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

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

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

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

1. Za kruh in pekovske izdelke:
– DON DON, d.o.o., Proizvodnji obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, 4000

Kranj,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

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

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

8, 4248 Lesce;
2. Za meso in mesne izdelke:
– Mesarija in prodaja na drobno Franc

Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000 Kranj,
– Pomurska trgovina, d.o.o., Panon-

ska 11, 9000 Ljubljana;
3. Za perutnino in jajca:
– Mesarija in prodaja na drobno Franc

Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000 Kranj,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,

2250 Ptuj,
– Pivka perutninarstvo, d.d., Neverke

30, 6256 Košana,
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo;
4. Za mleko in mlečne izdelke:
– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,

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

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

92, 3301 Petrovče,
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-

ska 10, 9000 Murska Sobota;
5. Za sadje in zelenjavo:
a) sadje in zelenjava – razna:
– Tuti fruti, d.o.o., Glavna cesta 28,

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

glo 3, 4202 Naklo;
b) jabolka in hruške:
– Jeglič Janko, Podbrezje 192, 4202

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

glo 3, 4202 Naklo;
c) krompir in zelje:
– Štular Janez, Strahinj 135, 4202

Naklo,
– Tuti fruti, d.o.o., Glavna cesta 28,

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

glo 3, 4202 Naklo;
6. Za zmrznjeno zelenjavo in ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-

stenova 55, 1234 Mengeš,

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

7. Za zamrznjen program in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

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

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

glo 3, 4202 Naklo;
8. Za slaščičarske izdelke:
– DON DON, d.d., Proizvodnji obrat

Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj,
– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, 4000

Kranj,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska,

c. 442, 1291 Škofljica;
9. Za ostalo prehrambeno blago:
– Živila, Kranj, d.d., Cesta na Okro-

glo 3, 4202 Naklo,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Naklo,

Glavna cesta 4202 Naklo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: prehrambeni artikli po razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 19,990.000 SIT, in sicer:

1. za kruh in pekovske izdelke v vre-
dnosti ca. 3,600.000 SIT,

2. za meso in mesne izdelke v vre-
dnosti ca. 3,800.000 SIT,

3. za perutnino in jajca v vrednosti ca.
2,330.000 SIT,

4. za mleko in mlečne izdelke v vre-
dnosti ca. 2,200.000 SIT,

5. skupaj sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 2,005.000 SIT:

a) sadje in zelenjava – razna, v vre-
dnosti ca. 1,330.000 SIT,

b) jabolka in hruške v vrednosti ca.
305.000 SIT,

c) krompir in zelje v vrednosti ca.
370.000 SIT,

6. zamrznjena zelenjava in ribe v vre-
dnosti ca. 570.000 SIT,

7. za zamrznjen program in testenine
v vrednosti ca. 760.000 SIT,

8. za slaščičarske izdelke v vrednosti
ca. 910.000 SIT,

9. za ostalo prehrambeno blago v vre-
dnosti ca. 3,730.000 SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

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

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

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

Osnovna šola Naklo

Ob-43720
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: 1. 2. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najnižja povprečna končna cena
in plačilni pogoji.

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

I. Sanitetni in obvezni material (celotna
skupina):

1. Merit, d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana,

2. Simps’S, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana;
A) podskupina Material za nego rane

(samo podskupina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Tosama, d.d., Vir, Šaranovičeva

35, Domžale,
B) podskupina Plenice (samo podsku-

pina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Hospitalia, d.o.o., Zaloška c. 21,

Ljubljana,
2. Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, Trzin,
C) podskupina Vložki (samo podsku-

pina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Hospitalia, d.o.o., Zaloška c. 21,

Ljubljana,
2. Tosama, d.d., Vir, Šaranovičeva

35, Domžale.
II. Medicinsko potrošni material (celotna

skupina):
Sposobnost se prizna naslednjim ponu-

dnikom:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana,
2. Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo

100, Ljubljana;
A) podskupina šivalni material (samo

podskupina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Johnson & Johnson, Trnovski pri-

stan 14, Ljubljana,
2. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, Ljub-

ljana,
3. MM Surgical, d.o.o., Jakšičeva 7,

Ljubljana;
B) podskupina Sredstva za dezinfek-

cijo (samo podskupina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Profarmakon International, d.o.o.,

Knafelčeva 31, Maribor,
2. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,

Velenje;
C) podskupina Ostali medicinski po-

trošni material (samo podskupina).
Sposobnost se prizna naslednjim po-

nudnikom:
1. Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,

Velenje,
2. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, Ljub-

ljana.
III. Diagnostika in vitro (celotna skupina):
Sposobnost se prizna naslednjim ponu-

dnikom:
1. Alposmeding, d.o.o., Leona Do-

brotinška 2, Šentjur,
2. Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo

100, Ljubljana,
3. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

Ljubljana.
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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: sanitetni in obvezni mate-
rial, medicinsko potrošni material, diag-
nostika in vitro.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12., 12., 5.
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-39469.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Št. 0512/3-308/111-9-00 Ob-43827
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 3. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 8 veljav-
nih ponudb, od katerih je bila zaradi nepo-
polnosti izločena ena ponudba. Pri ocenje-
vanju ponudb je naročnik upošteval vsa meri-
la, podana v razpisni dokumentaciji (cena,
razširjenost prodajne mreže, kvaliteta, finan-
čno stanje ponudnika, reference ponudnika
s področja javnega naročila) ter za posamez-
ni sklop izbral najugodnejšega ponudnika kot
je navedeno v 5. točki te objave.

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

Sklop 1 (čistilna sredstva): Henkel Eco-
lab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor;

Sklop 2 (profesionalni pripomočki za či-
ščenje): Astra, Tehnična trgovina, d.d., Sta-
ričeva 41, 1000 Ljubljana;

Sklop 3 (papirna konfekcija): Europap,
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana;

Sklop 4 (ostala splošna sredstva): Che-
mo, d.d., Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
dobava čistil, potrošnega materiala in
pripomočkov za čiščenje ter toaletno-sa-
nitarnega materiala, in sicer:

1. sklop – čistilna sredstva,
a) sredstva za čiščenje tekstilnih tal-

nih površin,
b) sredstva za splošno čiščenje-nego

trdih talnih in ostalih površin (pohištva),
c) sredstva za hitro in temeljito čišče-

nje trdih talnih površin-odstranjevalci loščil,
d) samosvetleče emulzije-loščila,
e) sredstva za čiščenje in dezinfekci-

jo sanitarnih površin,
f) sredstva za nego lesenih predme-

tov in površin,
g) sredstva za nego steklenih povr-

šin,
h) sredstva za tekstilno higieno,
i) sredstva za strojno pomivanje po-

sode,

j) sredstva za ročno pomivanje poso-
de, delovnih površin in kuhinjske opreme;

2. sklop – profesionalni pripomočki
za čiščenje;

3. sklop – papirnata konfekcija;
4. sklop – ostala splošna sredstva,
a) za poslovne prostore,
b) za sanitarne prostore,
c) za kuhinje,
d) za higieno in nego rok.

7. Pogodbena vrednost:
Sklop 1 (čistilna sredstva): Henkel Eco-

lab, d.o.o., v višini 24,768.670 SIT z vklju-
čenim DDV;

Sklop 2 (profesionalni pripomočki za či-
ščenje): Astra, d.d., v višini 12,818.059,80
SIT z vključenim DDV;

Sklop 3 (papirna konfekcija): Europap,
d.o.o., v višini 20,699.646,55 SIT z vklju-
čenim DDV;

Sklop 4 (ostala splošna sredstva): Che-
mo, d.d., v višini 10,344.068,82 SIT z vklju-
čenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik Che-
mo, d.d., nastopa s podizvajalci v skupni
višini 82,2% od ponudbene vrednosti. Ostali
ponudniki ne nastopajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Za sklop 1: 29,408.747,04 SIT z vklju-

čenim DDV, 24,768.670 SIT z vključenim
DDV SIT;

Za sklop 2: 15,378.234,82 SIT z vklju-
čenim DDV, 12,269.619,12 SIT z vključe-
nim DDV;

Za sklop 3: 21,781.737,39 SIT z vklju-
čenim DDV, 20,699.646,55 SIT z vključe-
nim DDV;

Za sklop 4: 13,040.341,52 SIT z vklju-
čenim DDV, 10,344.068,82 SIT z vključe-
nim DDV.

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-35988.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 05/01 Ob-43751
1. Naročnik, poštni naslov: Investitor:

Republika Slovenija Ministrstvo za zdrav-
stvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišni-
ca Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za gradbena de-
la po 43. do 45. členih ZJN.

3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna vrednost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:Granit d.d. Slovenska Bistri-
ca, Titova 87.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, GOI dela – nadaljevanje nadome-
stne gradnje objekta za očesni in ORL
oddelek – vključno z upoštevanjem ure-
ditve infrastrukture.

7. Pogodbena vrednost:
1.203,077.971,48 SIT.

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

be: 1.454,065.929 SIT (z DDV),
1.203,077.971,48 SIT (z DDV).

11.
12 Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 37-38, z dne 21. 5.
1999, Ob-3963.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 0512/308/63-99 Ob-43752
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvedbo gradbenih
obrtniških del na Policijski postaji Ptuj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
15. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne ponudbe, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi formalne nepopol-
nosti 1 ponudba izločena. Pri ocenjevanju
ostalih treh ponudb je naročnik upošteval
vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji
(cena, finančno stanje ponudnika, referen-
ce kadrov ter reference ponudnika s podro-
čja JN in morebitnega podizvajalca) ter iz-
bral najugodnejšega ponudnika kot je nave-
deno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis GP Gradnje, d.d.,
Ormoška 22, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela na Policijski postaji Ptuj:

a) gradbena dela,
b) obrtniška dela,
c) drenažna dela,
d) izdelava projektne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
122,518.633,36 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nastopa s podizvajalcem(i) v skupni
višini 8% od ponudbene vrednosti.

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

be: 106,605.804 SIT brez davka na doda-
no vrednost, 100,225.836,20 SIT brez dav-
ka na dodano vrednost.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7522.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 0512/3-308/60-99 Ob-43753
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za adaptacijo objekta
Policijske postaje Ravne na Koroškem.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
18. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 3 ve-
ljavne ponudbe, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti 1 po-
nudba izločena. Pri ocenjevanju ostalih dveh
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (cena, fi-
nančno stanje ponudnika, reference kadrov
ter reference ponudnika in morebitnega po-
dizvajalca) ter izbral najugodnejšega ponu-
dnika kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Radlje, d.d., Mariborska
c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija objekta
Policijske postaje Ravne na Koroškem:

a) gradbena dela (rušitvena dela, zi-
darska dela),

b) obrtniška dela (krovsko kleparska
dela, mizarska dela, ključavničarska dela in
aluminij, električna vrata, steklarska dela,
tlakarska dela, keramičarska dela, slikople-
skarska dela),

c) instalacije (strojne instalacije, elek-
troinstalacije).

Kraj izvedbe del: objekt Policijske posta-
je Ravne na Koroškem, in sicer:

– prostori za pridržanje,
– dežurni in poslovni prostori.
7. Pogodbena vrednost:

60,099.867,28 SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbran ponu-
dnik nastopa s podizvajalci(em) v skupni vi-
šini 28% od ponudbene vrednosti.

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

be: 58,504.727,15 SIT brez davka na do-
dano vrednost, 50,504.090,15 SIT brez
davka na dodano vrednost.

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6033.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

o izidu razpisa storitev

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

Št. 3949 Ob-43721
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

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

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

tev izbire): merila so enaka kot so bila nave-
dena v razpisni dokumentaciji. Izbrani doba-
vitelj je dosegel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Framatome ANP 10, Rue Juli-
ette Recamier, 69456 Lyon Cedex, France.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava
dokumentacije o izvedbi zamenjave in
opravljanje storitve zamenjave starega
izmenjevalca toplote z novim v primarnem
krogu NEK po principu “ključ v roke”.

7. Pogodbena vrednost: 1,350.366
DEM (= 145,799.557 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 535.000
DEM (=57,764.164 SIT).

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

be: 1,850.000 DEM (=199,745.240 SIT),
1,350.366 DEM (=145,799.557 SIT).

11., 12.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 0512/3-308/87-00 Ob-43750
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
26. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 3 ve-
ljavne in popolne ponudbe. Pri ocenjevanju
ponudb je naročnik upošteval vsa v objavi
objavljena in v razpisni dokumentaciji nave-
dena merila (cena najema, cena vzdrževa-
nja, ustreznost in finančno stanje ponudni-
ka) ter izbral najugodnejšega ponudnika kot
je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtotehna Vis, d.o.o., Ce-
lovška c. 228, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg del: najem prevoznih
sredstev (belo-modrih patruljnih osebnih vo-
zil s prostornino motorja nad 1600 ccm, ka-
ravan izvedbe) za potrebe MNZ, okvirna koli-
čina 150 vozil, predvidoma za obdobje naje-
ma 36 mesecev. Najem zajema tudi vzdrže-
vanje vozil v celotnem času trajanja najema.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost: 629,824.410 SIT z vključe-
nim DDV, za triletno obdobje.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: izbrani ponudnik nastopa s podiz-
vajalcem v višini 6,95% ponudbene oziroma
pogodbene vrednosti.

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

be: 715,597.200 SIT z DDV, 629,824.410
SIT z DDV.

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38570.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-43783
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za opravljanje prevozov
učencev osnovnih šol v Občini Gornja Rad-
gona v letih 2001, 2002, 2003.

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

tev izbire): pri izboru najugodnejšega ponu-
dnika so bili upoštevani razpisani kriteriji:
ponudbena cena in druge ugodnosti ponu-
dnika za izvajanje prevozov.

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

a) Certus avtobusni promet Maribor,
d.d., za prevoze učencev Osnovne šole
Gornja Radgona in Osnovne šole Dr. Janka
Šlebingerja,

b) Salaj Ivan s.p. Avtobusni prevoz,
Lutverci 36, Apače, za prevoze učencev
Osnovne šole Negova,

c) Verdenik Maksimiljan s.p., Polički
Vrh 28/c, Jarenina, za prevoze učencev
OŠ Apače,

d) Verdenik Maksimiljan s.p., Polički
Vrh 28/c, Jarenina za kombijski prevoz OŠ
Spodnja Ščavnica in OŠ dr. Janka Šlebin-
gerja.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev osnovnih šol v
Občini Gornja Radgona v letih 2001,
2002, 2003.

7. Pogodbena vrednost: 18,285.182
SIT letno;

a) 4,873.500 SIT letno,
b) 7,353.000 SIT letno,
c) 4,799.970 SIT letno,
d) 1,258.712 SIT letno.

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

be: 388,84 SIT, 127,40 SIT za neto prevo-
ženi km.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.

Občina Gornja Radgona

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. 95-01 Ob-43642
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, telefaks 01/543-12-54.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: oddaja storitev va-
rovanja za potrebe Kliničnega centra
(ca. 146.000 ur varovanja na leto).

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: ko-
mercialni sektor Kliničnega centra Ljublja-
na, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, tel.
01/54-31-100.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 2. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 404-08-2/2001-11 Ob-43660
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/433-11-11, telefaks 01/431-81-64.

3. Vrsta storitev, ki bodo predvidoma
naročene za obdobje treh let: kemično
čiščenje, pranje in drobna popravila
opreme (za intendantsko opremo, odeje,
vzmetnice, zavese, kuhinjsko perilo, ambu-
lantno perilo, posteljno perilo, drugo).

Ocenjena vrednost za tri leta:
700,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Ljubljana in ostale loka-
cije MORS v RS.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: marec 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
MORS Urad za logistiko, Služba za javna
naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana, Marjana Drobež.

7. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2001.

8. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: /

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 211/01 Ob-43771
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivator, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Zavod za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, telefaks
01/534-66-75; elektronski naslov: me-
tod.podkriznik@z-naftniderivati.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: najem rezervoar-
skega prostora za skladiščenje obvez-
nih rezerv nafte in njenih derivatov, in
sicer:

– 160.900 m3 rezervoarskega prostora
za skladiščenje neosvinčenega motornega
bencina NMB95, dieselskega goriva in ku-
rilnega olja – ekstra lahko.

4. Kraj dobave: lokacije na področju Re-
publike Slovenije in lokacije v državah EU s
katerimi bo Republika Slovenija sklenila
meddržavni sporazum o skladiščenju nafte
in njenih derivatov Zavoda za obvezne re-

zerve nafte in njenih derivator na ozemlju
omenjenih držav.

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

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

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva za objavo predhodnega razpisa
na podlagi 66. in 67. člena je bila odposla-
na v ponedeljek 12. 2. 2001.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov

Ljubljana

Ob-43881
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-130.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: energetski transfor-
matorji 110/20 kV, 31,5 MVA; 3 kom.

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

ročila, če je določen: 20. 7. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: do-
datne informacije o naročilu dobite na na-
slovu naročnika na dan te objave pri Zvonku
Mezgi, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-130/127
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Št. 1 Ob-43886
1. Naročnik: Mestni muzej Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni muzej Ljub-

ljana, Gosposka 15, Ljubljana, faks
252-29-46, e-mail irena.veselko@mm-lj.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena, obrtni-
ška in instalacijska dela pri prenovi spo-
meniško zaščitene stavbe - Turjaške pa-
lače na Gosposki 15, Ljubljana v izmeri
ca. 4000 m2.

4. Kraj dobave: Gosposka 15, Ljublja-
na.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
stni muzej Ljubljana, Irena Veselko, tel.
426-35-67.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 2. 2001.

Mestni muzej Ljubljana

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Popravek

Ob-43773
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za mrežni sistem
za analizo slike in celično kirurgijo, objavlje-
nim v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 9. 2.
2001, Ob-43500, se 9. točka dopolni in se
pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
glasi: 15. 3. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, Ljub-
ljana.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 01 Ob-43683
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za kmetijstvo.
2. Naslov naročnika: Vrbanska 30, 2000

Maribor, telefaks: 229 60 71, elektronski
naslov: FK@UNI-MB.SI, telefon: 25-05-800.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
traktorja.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 2–3 mesece
po 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 na UM Fakulteti za
kmetijstvo, Vrbanska 30 v tajništvu fakultete
vsak delovni dan od 7.30 do 10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 20. 3. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 3. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Fakul-
teta za kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2001 ob 9. uri, na Fakulteti za kmetij-
stvo, Vrbanska 30, Maribor (sejna soba).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
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nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
roku 14 dni po podpisu pogodbe.

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 21. 4. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 10. uro, pri izr. prof. dr. Antonu Ploju
tel. 02/25-05-832.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kmetijstvo

Št. 1 Ob-43711
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
drobne opreme in materiala pri zame-
njavi VN opreme v RTP 220/110/35 kV
Kleče – V. etapa.

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

4. Kraj dobave: RTP 220/110/35 kV
Kleče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 28. 3.
2001 do 28. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, soba 22/IV,
Mojca Ferleš, dodatne informacije Marko
Hrast.

(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 (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 12. 3. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil po-
godbo, v ponudbeni dokumentaciji mora bi-
ti predložena pogodba o skupni izvedbi na-
ročila, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– potrdilo Ministrstva za finance, pristo-
jenga davčnega urada, da je ponudnik za-
vezanec za DDV,

– 1 referenca ponudnika pri dobavi iden-
tične opreme v zadnjih petih letih – ponu-
dnik naj navede številko pogodbe, datum
podpisa pogodbe in pogodbenega partner-
ja. Če je pogodbeni partner ELES, naj na-
vede pogodbenega predstavnika s strani
ELES-a, če je pogodbeni partner izven
ELES-a, naj naročnik pisno potrdi uspešnost
izvedbe posla,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik pre-
dložiti pogodbo o skupnem nastopanju.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 26. 4. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 20. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (85%), plačilni pogoji (5%),
potrjene pozitivne reference ponudnika za
dobavo identične opreme (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 1160 Ob-43717
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik-KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, 04/25-69-444, faks
04/25-69-442.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pretočni
citometer z delovno postajo (strojna in
programska oprema).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-KO-
PA, imunološki laboratorij.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: april 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: javna naročila,
Roman Potočnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 2. 2001
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51500-603-34158 ali z gotovino na blagaj-
ni Bolnišnice Golnik-KOPA.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA, Gol-
nik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Kse-
nija Podržaj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na upravi.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po oddaji, predvideni datum odlo-
čitve je 26. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
1–5 točk, plačilni pogoji 0–5 točk, garan-
cijski rok 1–3 točke, dobavni rok 1–2
točki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 23 Ob-43722
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boš-

tanj 54a, 8294 Boštanj.
2. Naslov naročnika: Boštanj 54a,

8294 Boštanj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

prehrambenih artiklov po sklopih:
– nabava živil –kruh,
– nabava živil – mleko in mlečni izdelki,
– nabava živil – meso in mesni izdelki,
– nabava živil – splošno prehrambeno

blago,
– nabava živil – sadje in zelenjava,
– nabava živil – jajca,
– nabava živil – čaji,
– nabava živil – sadni sokovi in napitki,
– nabava živil – ribe,
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– nabava živil – perutnina in zamrznjeni
izdelki iz perutnine,

– nabava živil – pecivo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se lahko odda za en ali več klopov.

4. Kraj dobave: OŠ Boštanj, Boštanj
54a, 8294 Boštanj.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001 –
31. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: OŠ Boštanj,
Boštanj 54a, 8294 Boštanj, Majda Kugo-
nič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
13. 3. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazanih na
ŽR OŠ Boštanj: 51610-603-30986.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OŠ Boštanj, Boštanj 54a, 8294
Boštanj, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”, navede-
na številka objave javnega razpisa ter na-
vedba sklopa, oziroma več sklopov; naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. marec 2001 ob 13. uri, v kabi-
netu BI-KE.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
trasirana menica v višini 10% ponujene vre-
dnosti sklopa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok od dneva prejema
fakture.

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 poslovnem sodelovanju.

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: splošni, obvezni pogoji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 3. 2002, najka-
sneje do 27. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – do 12 točk,
– kompletnost – do 10 točk,
– rok dobave – do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki – do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji –

do 4 točke,
– reference – do 2 točki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 2. 2001.
Osnovna šola Boštanj

Št. 220 Ob-43749
1. Naročnik: Zavod za duševno in živ-

čno bolne Hrastovec-Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec v Slo-

venskih Goricah 22, 2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava obutve, posteljnine in oblek v
skupni vrednosti 44,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– copati – čevlji – brisače – posteljnina –
žimnice – perilo – obleka – trenirke. Ponu-
dnik lahko ponudi enega ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Zavod za duševno in
živčno bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec
v Slovenskih Goricah 22, Lenart.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 21, Ljub-
ljana, tel. 01/241-62-00, faks
01/241-62-13, kontaktna oseba je Rovšek
Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št.: 50015-220.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2001 ob 11. uri, v Zavodu Hrasto-
vec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Rovšek Miro,
01/241-62-15.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 2. 2001.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate

Št. 163/2001 Ob-43755

1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup re-

zervnega video strežnika za PGM; 1
komplet.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ma-
ja 2001 oziroma 30 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji
Duša, tel. 475-37-42, faks 475-37-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. 2001
dalje med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana na račun
številka 50101-603-45036, sklic na števil-
ko 00-51-634-566, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja. Dodatne infor-
macije so na razpolago samo v pisni obliki
na faks 475-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: vključno do 28.
3. 2001 do 10. 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. 163/2001 – rezervni video strež-
nik. Na kuverti mora biti napisan polni na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  28. 3. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
52/V – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v vrednosti
250.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

13. 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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do podpisa pogodbe; predvideni
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datum odločitve o sprejemu ponudbe je
30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega od raz-
pisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodni-
ne iz tega naslova. Naročnik si pridržuje
pravico do razveljavitve razpisa oziroma da
ne izbere nobenega ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Javni zavod RTV Slovenije

Št. 03/2001 Ob-43756
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obnovi-

tev okoli 12.370.000 litrov dizel goriva
in okoli 8.182.320 litrov kurilnega olja
ekstra lahkega.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko namesto celotne količine
ponudi obnovitev delne količine dizel goriva
in kurilnega olja ekstra lahkega, vendar ne
manj kot 1.000.000 litrov.

4. Kraj dobave: trošarinsko skladišče
Nafta Lendava.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od datuma
veljavnosti 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, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00;
razpisno dokumentacijo dvignejo zaintere-
sirani ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije iz ka-
terega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in faksa).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19 %
DDV), način plačila: z virmanom na žiro ra-
čun Zavoda RS za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana s
pripisom “javni razpis za obnovitev dizel go-
riva in KOEL” ali pri blagajni Zavoda RS za
blagovne rezerve.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 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 dizel goriva in KOEL – Ne odpi-
raj!” – z navedbo številke objave javnega
razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 3. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII nadstropju, v Ljublja-
ni.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5 % od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 5. 6. 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 (47.
člen Zakona o javnih naročilih): /

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

– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega žiro računa,

– da ima čiste prihodke od prodaje štiri-
krat večje od vrednosti količine dizel goriva
in KOEL, za katero ponuja obnovitev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 6. 2001; 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji 80%, reference 10%, bo-
nitetna informacija o podjetju 10%. Ponud-
be se ocenjujejo s točkovanjem po nasled-
njem načinu: izmed vseh prispelih ponudb
dobi tista, ki ima pri posameznem merilu
najugodnejšo varianto, eno točko, ostale po-
nudbe pa se razvrstijo do zadnje po vrstnem
redu in dobijo večje število točk. Pri posa-
meznem merilu je naveden odstotek, ki
predstavlja pomembnost merila, s katerim
se pomnoži število doseženih točk. Sešte-
vek tako dobljenih vrednosti predstavlja kon-
čno oceno prispele ponudbe. Kot najugo-
dnejša bo izbrana tista ponudba, ki bo do-
segla najmanjšo vrednost. V primeru enake
vrednosti bo izbrana kot najugodnejša po-
nudba, ki bo dosegla manjšo vrednost po
prvem kriteriju.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vida Trunk; telefon 01/589-73-24
ali 01/589-73-00.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 9. 2. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-43757
1. Naročnik: Vodovod-kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovod-kanaliza-

cija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, e-mail: vodovod-kanalizaci-
ja@vo-ka-celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo z dvigalom in trostranskim kiper-
jem.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Kraj dobave: Celje – na naslov na-
ročnika.

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

zaključka ali trajanje dobave: 2 do 5 me-
secev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokument-
acijo zainteresirani ponudniki dvignejo s po-
trdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v
tajništvu Vodovod – kanalizacije, javnega
podjetja, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, do-
datne informacije lahko ponudniki dobijo pri
Dragu Štefancu, inž. org. dela – informatik,
na naslovu naročnika ali na tel.
03/42-50-317 ali mobitel 041/685-067.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu
Vodovod-kanalizacije, Lava 2a, 3000 Celje,
s potrdilom o plačilu stroškov razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 12.000 SIT na-
kažite na ŽR Vodovod-kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo ne glede na način dospe-
tja prispele do 19. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod-kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje. Ponud-
ba mora biti zapečatena in označena “Ne
odpiraj, ponudba za JNBL02/2001”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 3.
2001 ob 8. uri v sejni sobi Vodovod-kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik naj navede pogoje plačila.

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: pogoj je, da je bilo pro-
danih vsaj 10 vozil z ločeno kabino in keso-
nom za tovor ponujene znamke v kategoriji
6,5–12 ton skupne teže v letu 2000 (veljajo
tudi vozila brez dvigalne naprave), kar ponu-
dnik dokaže z izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do izdobave vozila.

15. Merila za ocenitev ponudb: teža
meril: cena 85%, plačilni pogoji 10% in do-
bavni rok 5%.

1. cena (teža 85%) se bo točkovala na
naslednji način:

C = (100–(1–(Cpovprečna/Cponud-
be)×100)) × 85

2. plačilni pogoji (teža 10%):
– plačilo 60 dni ali več po izdobavi vozi-

la: 100,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 11 / 16. 2. 2001 / Stran 663

– plačilo 30–60 dni po izdobavi vozila:
80,

– plačilo do 30 dni po izdobavi vozila:
60,

– zahtevano predplačilo v višini do
30%: 40,

– zahtevano predplačilo v višini nad
30%: 20.

3. dobavni rok (teža 5%):
– do 2 meseca od podpisa pogodbe:

100,
– 2–3 mesece od podpisa pogodbe:

80,
– 3–4 mesece od podpisa pogodbe:

40,
– več kot 4 mesece od podpisa po-

godbe: 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kolikor bo proizvajalec prekoračil do-
govorjeni dobavni rok, bo naročnik za vsak
dan zamude uveljavljal pogodbeno kazen v
višini 2% od nabavne cene vozila, vnedar
največ 5%.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Vodovod-kanalizacija, j.p., d.o.o.
Celje

Ob-43775
1. Naročnik: Javni zavod Kulturni dom

Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Bevkov trg 4,

5000 Nova Gorica, tel. 05/334-010, faks
05/334-020.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža kino projekcijske opreme ter
ozvočenja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe samo
za naročilo v celoti.

4. Kraj dobave: Javni zavod Kulturni
dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 No-
va Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe do 27. 4. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4,
5000 Nova Gorica, kontaktna oseba Tanja
Kuštrin, tel. 05/334-010, delavniki med 9.
in 11. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, dolo-
čenega za javno odpiranje ponudb, med 9.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije ponudnik predloži potrdilo o pla-
čilo 5.000 SIT ter davčno številko.

Plačilo se izvrši na žiro račun naročnika
pri APP Nova Gorica, št. 52000-603-31481,
s pripisom “za javno naročilo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene na naslov na-
ročnika najkasneje do 26. 3. 2001 do 12.
ure, ne glede na način prenosa pošiljke.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Kulturni dom Nova
Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 3.
2001 ob 13. uri, v prostorih naročnika, na
naslovu Javni zavod Kulturni dom Nova Go-
rica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica. Na
odpiranju lahko sodelujejo predstavniki po-
nudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s pogoji iz razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: upošteva se splošne po-
goje iz citiranih členov zakona.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od roka, določenega za pre-
dložitev ponudb, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta do 2. 4. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Javni zavod
Kulturni dom Nova Gorica

Št. 10930047/01 Ob-43777
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj, telefon 04/260-15-01, faks
04/202-15-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sklopi po
katerih se bo dobavljalo blago z orientacij-
sko vrednostjo:

Sklop 1 elektro inštalacijski material
4,723.975,46 SIT;

Sklop 2 vodovodni in toplovodni in-
štalacijski material, kopalniška oprema
in instalacije 1,144.298,50 SIT;

Sklop 3 izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin 2,982.686,28 SIT;

Sklop 4 okovje pohištveno in stavbe-
no 1,279.747,94 SIT;

Sklop 5 pohištvo stavbeno in lestve
690.958,26 SIT;

Sklop 6 aparati električni za gospo-
dinjstvo in avdio video naprave
3,896.132 SIT;

Sklop 7 orodja na električni pogon
prenosna 1,262.820 SIT;

Sklop 8 stroji na motorni pogon za goz-
darska in vrtnarska dela 1,361,881.76 SIT;

Sklop 9 orodja ročna ključavničarska,
avtomehaničarska, mizarska, kmetijska,
vrtnarska, zidarska 1,780.051,58 SIT;

Sklop 10 kolesa, ležaji, jermeni klina-
sti 446.155,09 SIT;

Sklop 11 gradbeni material, kerami-
ka, parket 2,900.972,68 SIT;

Sklop 12 brusilna sredstva za strojno
in ročno brušenje 685.588,68 SIT;

Sklop 13 barve, laki in kemikalije
3,218.453,54 SIT;

Sklop 14 plošče lesene 2,730.713,25
SIT;

Sklop 15 olja in masti industrijske
1,264.936 SIT.

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

Sklop 1 elektro inštalacijski material;
Sklop 2 vodovodni in toplovodni inštala-

cijski material, kopalniška oprema in insta-
lacije;

Sklop 3 izdelki in polizdelki iz jekla in
barvnih kovin;

Sklop 4 okovje pohištveno in stavbeno;
Sklop 5 pohištvo stavbeno in lestve;
Sklop 6 aparati električni za gospodinj-

stvo in avdio video naprave;
Sklop 7 orodja na električni pogon pre-

nosna;
Sklop 8 stroji na motorni pogon za goz-

darska in vrtnarska dela;
Sklop 9 orodja ročna ključavničarska,

avtomehaničarska, mizarska, kmetijska, vrt-
narska, zidarska;

Sklop 10 kolesa, ležaji, jermeni klinasti;
Sklop 11 gradbeni material, keramika,

parket;
Sklop 12 brusilna sredstva za strojno in

ročno brušenje;
Sklop 13 barve, laki in kemikalije;
Sklop 14 plošče lesene;
Sklop 15 olja in masti industrijske.
4. Kraj dobave: Servis za protokolarne

storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001 .

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis za protokolarne stori-
tve, Predoslje 39, 4000 Kranj, kontaktna
oseba Jamšek Franc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
(od ponedeljka do petka) od dneva objave
do 2. 3. 2001, med 8.30 in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za plačilo razpisne
dokumentacije je 2.000 SIT, z nakazilom
na žiro račun 51500-637-53797 (“Za javni
razpis tehnično blago“).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 3. 2001, ob 9. uri v Servisu za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najman 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo
lahko predloži skupina 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: reference ponudnika o
najman enem naročilu podobno predmetu
javnega razpisa, poprečni letni promet v zad-
njih treh letih v trikratni ocenjeni vrednosti
dela javnega naročila za katerega se pote-
guje ponudnik, dobavni rok največ 14 dni,
veljavnost ponudbe najman 30 dni od dne-
va odpiranja ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum do katerega mo-
ra veljati ponudba je 13. 4. 2001, datum
odločitve o sprejemu ponudbe najugodnej-
šega ponudnika je 14. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dobav-
ni rok, kakovost storitev, cena, reference
ponudnika, finančna sposobnost ponudni-
ka, kadrovska struktura zaposlenih pri iz-
vedbi javnega naročila, plačilni rok, veljav-
nost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 2. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Št. 159/2001 Ob-43839
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: TV oddaj-

nik moči 20 kW (1 kos) in merilni sestav
instrumentov (1 komplet).

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

Sklop A: televizijski oddajnik moči 20
kW - 1 kos,

Sklop B: merilni sestav instrumentov - 1
komplet.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celoto (sklopa A in B), samo za celotni sk-
lop A ali celotni sklop B, lahko pa tudi za del
merilnih instrumentov sklopa B.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: največ šest
mesecev 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, OE Oddajniki in zveze - Marija Vovk,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 2. 2001
do dneva oddaje ponudb vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks št.
01/475-27-10 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566 z oznako pred-
meta plačila (številko razpisa) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj - za razpis - Ponudba
za razpis št. 159/2001 - TV oddajnik in
merilni instrumenti“. Na kuverti mora biti na-
pisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 4. 2001 ob 9. 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, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpi-
sni dokumetnaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpis
pravnega akta o skupni izvedbi 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: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe pa je 18. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Za sklop A:
– tehnična usposobljenost za upravlja-

nje in servisiranje 33% (enostavnost servisi-
ranja 3 %, hitrost servisiranja 3 %, dobavlji-
vost rezervnih delov 3 %, odzivni čas 7 %,
ekipa za vzdrževanje - število in izobrazbena
struktura vzdrževalcev 10 %, čas zagotovi-
tve rezervnih delov 7 %),

– ekonomska cena 30 %,
– tehnično upravljalske lastnosti 20 %

(kompatibilnost z obstoječo opremo 8 %,
izkoristek oddajnika 4 %, način hlajenja 4 %,
velikost - mere oddajnika 4 %),

– plačilni pogoji 10 %; garancija 7 %.
Za sklop B:
– ekonomska cena 50 %,
– tehnično upravljalske lastnosti 24 %

(kompatibilnost z obstoječo opremo 10 %,
velikost - mere opreme 5 %, prenosnost
opreme 2 %, prijaznost sistema za uporabo
5 %, instrument delno ali celota v enem ohiš-
ju 2 %),

– tehnična usposobljenost za upravlja-
nje in servisiranje 11 % (hitrost servisiranja
7 %, dobavljivost rezervnih delov 2 %, od-
zivni čas 2 %),

– plačilni pogoji 10 %; garancija 5 %.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pri-
držuje pravico, da med popolnimi ponudba-
mi izbora ne opravi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 126/3 Ob-43852
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro-
montažna oprema (po razpisni dok. št.:
2/2001-B)

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih,lahko za en
ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop, in sicer:

– ločilniki,
– odvodniki prenapetosti,
– transformatorji,
– izolatorji,
– betonski drogovi.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum trajanja dobave: sukcesivno

od februarja do decembra 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Andreji Kokošar.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je mo-
žen med 9. in 11. uro, po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na ra-
čun št. 52000-601-22566, sklic na št.
31955 –ter št. objave v Ur. l. RS, s pripi-
som razpisna dokumentacija – dobava elek-
tromontažna oprema.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska, d.d., Erjavče-
va 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sek-
tor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 3. 2001ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mož-
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nost predčasnih gotovinskih plačil,rok pla-
čila mora biti najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša: skupina
ponudnikov mora dostaviti pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva objave razpisa v Ur. l.
RS,datum odločitve o sprejemu ponudbe je
12. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, popusti za pred-
časna gotovinska plačila, rok dobave, refe-
rence.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 12. 2. 2001.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 01/2001 Ob-43853
1. Naročnik: Osnovna šola Ludvika Pli-

berška Maribor.
2. Naslov naročnika: Lackova 4, 2000

Maribor, tel. 02/420-22-31, faks
02/420-22-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v vrednosti.

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

1. žita in mlevski izdelki: 1,800.000 SIT,
2. kruh in pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki: 8,000.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki: 4,500.000

SIT,
4. meso in mesni izdelki: 10,000.000

SIT,
5. razno prehrambno blago: 5,500.000

SIT,
6. ribe, zamrznjena in konzervirana hra-

na: 2,700.000 SIT.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ludvika

Pliberška Maribor, Lackova 4, 2000 Mari-
bor.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. – 31.
12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
prevzamejo v tajništvu naročnika OŠ Ludvi-
ka Pliberška Maribor, Lackova cesta 4,
2000 Maribor, pri računovodkinji.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti do 2. 3. 2001,
v času uradnih ur od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-

mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika, šte-
vilka ŽR 51800-603-30304.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ludvika Pliber-
ška Maribor, Lackova cesta 4, 2000 Mari-
bor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001 ob 9. uri, na OŠ Ludvika
Pliberška Maribor, Lackova cesta 4, 2000
Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da ima
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
razpisane vrednosti skupine v skladu z do-
ločili 4. člena navodil o vrstah finančnih za-
varovanj s katerimi ponudniki zavarujejo iz-
polnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnih naročil.

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): prijavijo
se lahko pravne in fizične osebe, ki so re-
gistrirane za dejavnost, ki je predmet razpi-
sa in imajo vsa predpisana dovoljenja za
opravljanje dejavnosti.

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:

13/1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije (potrdilo sodi-
šča), samostojni podjetniki predložijo potr-
dilo davčnega urada, oziroma pristojnega
urada upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnost;

13/2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti (za gospodarske dru-
žbe izda sodišče, kjer je družba registrira-
na) in obratovalno dovoljenje. Samostojni
podjetniki predložijo priglasitev pri davčnem
uradu in obratovalno dovoljenje upravne
enote, kjer je sedež sp;

13/3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost (potrdilo sodišča);

13/4. da ima poravnane davke in pri-
spevke, določene z zakonom (potrdilo pri-
stojnega davčnega urada);

13/5. da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 (za gospodarske družbe), oziro-
ma za sp: potrdilo banke o likvidnosti in
zadnjo bilanco stanja;

13/6. da je ponudnik v zadnjih dveh le-
tih oskrboval vsaj tri javne zavode ali prora-
čunske porabnike in ima z njimi sklenjene
veljavne pogodbe;

13/7. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
13/8. da bo dostava fco DOM – razlo-

ženo;
13/9. da bo mesečno dostavljal cenike;
13/10. da bo odzivni čas 1 delovni dan;
13/11. da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorce blaga;
13/12. da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov oziroma, da mu

kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod, za
meso in mesne izdelke.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj do 31. 3. 2001, ponudniki pa bodo s
pisnim sklepom do 15. 3. 2001 obveščeni
o odločitvi.

15. Merila za ocenitev ponudb: ugo-
dna končna cena, kakovost blaga in refe-
rence.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

OŠ Ludvika Pliberška
Maribor

Št. 150/2001 Ob-43873
1. Naročnik: Dom Matevža Langusa,

p.o., Radovljica.
2. Naslov naročnika: Cesta na Jezerca

17, 4240 Radovljica, tel. 04/537-02-13,
tel. 04/537-02-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago – 11,500.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Radovljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: 5. 4. 2001–
4. 4. 2002.

7. (a) Naslov družbe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisano dokumen-
tacijo: Dom Matevža Langusa, tajništvo so-
ba 58 Šolar Tatjana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzeme
razpisano dokumentacijo: 27. 2. 2001–
9. 3. 2001 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisa-
no dokumentacijo (št. bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati denar): 6.000
SIT, ŽR 51540-678-33764. Plačilo je mož-
no tudi na blagajni Dom Matevža Langusa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 3. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom M. Langusa, soba 58,
tajništvo – po pošti ali osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 3. 2001 ob 12. uri.

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

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

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

13. Pogoj, 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. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Dom Matevža Langusa, p.o.,
Radovljica

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Št. 32505/00001/2001 Ob-43758
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.

2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, faks
02/629-68-28, telefon 02/629-68-20,
elektronski naslov: obcina@miklavz.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja sekundarne ulične kanalizacije v na-
selju Miklavž, druga in tretja etapa IV.
faze.

(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila kadar
vključujejo izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Miklavž na Drav. polju:
Ulica Planinčevih – del, Ulica svobode, od-
cep »F« Ul. svobode, Vukova ulica, Šmigo-
čeva ulica, Ruprova ulica, Ulica prvih žrtev,

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
april 2001, dokončanje predvidoma v 6
mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo v tajništvu Občine Miklavž,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, dodatne informacije Francka Pegan,
dipl. upr. org. – za splošna vprašanja, Ana
Juvan, univ. dipl. inž. gradb. – za tehnična
vprašanja.

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
dan med 8. in 15. uro.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik se mora ob
dvigu razpisne dokumentacije izkazati z do-
kazilom o plačilu stroškov, v višini 25.000
SIT. Plačilo na ŽR 51800-630-26107, s
pripisom za razpisno dokumentacijo, sklic
7130001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 3. 2001 do 12. ure.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Miklavž na Drav-
skem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad iz-
viri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
prostori občinske uprave, 12. 3. 2001 ob
12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.

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 določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 5. 2001.

Predvideni datum odločitve o izbiri je
16. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, garancija ponudnika na izvedena de-
la, rok dokončanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 9. 2. 2001.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 516/00 Ob-43765
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Ljubljana,

Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, faks 01/432-40-74, tel.
01/531-52-55.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
daljnovoda 2 × 20 kV Zidani most–Ra-
deče:

– dobava opreme,
– gradbena dela,
– elektromontažna dela,
– demontažna dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoš-
tevali.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelavo projekta.

4. Kraj izvedbe: Zidani most–Radeče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik ponudi eno varianto izvedbe naro-
čila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka dela je meseca maja 2001 in do-
končanje predvidoma v treh mesecih po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
531-52-55, v sobi št. 16, na naslovu Elek-
tro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 14. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
št. 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 14. 3. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis JN 01/01 – Ponud-
ba za izgradnjo DV 2 × 20 kV Zidani most–
Radeče – Ne odpiraj!”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 3.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi v VII. nadstro-
pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 30
dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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: ponudnik je lahko go-
spodarska družba oziroma samostojni po-
djetnik, ki mora obvezno predložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu oziroma samostojni podjetniki
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni, če ponudnik vključuje sodelovanje po-
dizvajalcev, mora predložiti še podatke o
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predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih
registracij,

– veljavno odločbo – dovoljenje uprav-
nega organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, tako za ponudnika kot po-
dizvajalca, ki ni starejše od 90 dni,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2 oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za leto
1999, ne starejše od 90 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij in zagotovitvi garan-
cij,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle ob-
veznosti do njih,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti ka-
drov in tehnični opremljenosti ponudnika ozi-
roma njegovega podizvajalca, ki bodo omo-
gočili izvedbo naročila v razpisanem roku,

– potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva

odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma njego-

vega podizvajalca gradbenih in elektromon-
tažnih del,

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 9. 3. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 35205-1/01 Ob-43650
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 531-10-00, faks
530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Bakovcih – V. faza:

I. del gradnje kanalizacije v dolžini
1415 m,

II. del gradnje kanalizacije v dolžini
973 m.

(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: Bakovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: I. del 3 mesece,
s pričetkom v mesecu maju 2001, II. del
2,5 meseca, s pričetkom v jeseni 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe, pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51900-630-76001, Mestna občina Mur-
ska Sobota.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 ob 12.30, v mali sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, II. nadstropje, soba št. 25.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5,000.000 SIT, z ve-
ljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,

– reference 20%,
– rok izvedbe 10%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 6. 2. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 35205-2/01 Ob-43716
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 531-10-00, faks
530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
južnega kolektorja GZ-1 in oprema čr-
pališča.

(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: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del v
avgustu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51900-630-76001 Mestna občina Murska
Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2001, ob 12.30 v mali sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, II. nadstropje soba št. 25.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
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– reference 20%,
– rok izvedbe 10%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 2. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-43703
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

spomenika žrtvam fašizma na Sv. Urhu
pri Ljubljani.

(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: Sv. Urh, Ljubljana Do-
brunje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: april 2001, do-
končanje 30. september 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, Služba za jav-
na naročila, Dalmatinova 1, Cvetka Erzin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR 50100-630-810108 –
Prihodki upravnih organov Mesta Ljubljane,
Sklic 121-

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Služba za javna naročila, Dal-
matinova 1, I. nadstr., soba 104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 3. 2001 ob 9.30.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. avgust 2001;
20. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancija 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2001.

Mestna občina Ljubljana

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. 026-12/2000-3 Ob-43686
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb (14. točka Priloge 1 A) – čiščenje
poslovnih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti storitve čiščenja
na vseh lokacijah navedenih pod posamez-
no točko

4.1. Območna geodetska uprava Celje:
Območna geodetske uprava Celje in Ob-

močne geodetska uprava Celje – Izpostava
Celje – Ulica XIV. divizije 12, Celje,

Območna geodetska uprava Celje – Iz-
postava Slovenske Konjice – Mestni trg 6,
Slovenske Konjice;

4.2. Območna geodetska uprava Kranj:
Območna geodetska uprava Kranj – Iz-

postava Jesenice, Industrijska ulica 2a, Je-
senice;

4.3. Območna geodetska uprava Koper:
Območna geodetska uprava Koper in Iz-

postava Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper,
Območna geodetska uprava Koper – Iz-

postava Sežana, Kosovelova 1, Sežana,
Geodetska pisarna Ilirska Bistrica, Voj-

kov drevored 14, Ilirska Bistrica;
4.4. Območna geodetska uprava Ljub-

ljana:
Območna geodetska uprava Ljubljana in

Izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1/II,III, Ljub-
ljana,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cer-
knica,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Domžale, Ljubljanska cesta 80,
Domžale,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Grosuplje, Adamičeva 6, Grosup-
lje,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Kočevje, Kidričeva ulica 5, Ko-
čevje,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Trbovlje, Cesta oktobrske revolu-
cije 14, Trbovlje,

Območna geodetska uprava Ljubljana –
Izpostava Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika;

4.5. Območna geodetska uprava Mur-
ska Sobota:

Območna geodetska uprava Murska So-
bota in Izpostava Murska Sobota, Slomško-
va 19, Murska Sobota,

Območna geodetska uprava Murska So-
bota – Izpostava Ljutomer, Prešernova ulica
18, Ljutomer,

Območna geodetska uprava Murska So-
bota – Izpostava Lendava, Partizanska ulica
7, Lendava;

4.6. Območna geodetska uprava Nova
Gorica:

Območna geodetska uprava Nova Gori-
ca – Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva uli-
ca 28, Ajdovščina;

4.7. Območna geodetska uprava Novo
mesto:

Območna geodetska uprava Novo me-
sto – Izpostava Črnomelj, Kolodvorska ulica
30, Črnomelj;

4.8. Območna geodetska uprava Ptuj:
Območna geodetska uprava Ptuj in Iz-

postava Ptuj, Krempljeva ulica 2, Ptuj,
Območna geodetska uprava Ptuj – Izpo-

stava Ormož, Vrazova ulica 9, Ormož;
4.9. Območna geodetska uprava Sevni-

ca:
Območna geodetska uprava Sevnica – Iz-

postava Brežice, Trg izgnancev 16, Brežice;
4.10. Območna geodetska uprava Slo-

venj Gradec:
Območna geodetska uprava Slovenj

Gradec in Izpostava Slovenj Gradec, Fran-
cetova cesta 7, Slovenj Gradec;

4.11. Območna geodetska uprava Vele-
nje:

Območna geodetska uprava Velenje –
Izpostava Žalec, Levstikova ulica 14, Žalec.

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedenih lo-
kacijah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba se skle-
pa od datuma navedenega v razpisni doku-
mentaciji vendar ne prej kot 1. 4. 2001 in se
sklepa do konca leta 2001 oziroma največ
za dobo enega leta od sklenitve pogodbe.

8. (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 ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 19. 3. 2001 do 10. 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2001
do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ustrezno tehnično opre-
mo za vse oblike čiščenja poslovnih prosto-
rov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 4. 2001, naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 12. 4.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ce-
na, certifikat, reference,ugodnosti, fik-
snost cene.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Saša Rode 01/478-49-21, Nives
Jurcan 01/478-49-27.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavleno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 006-01/01-07 Ob-43766
1. Naročnik: Občina Tržič, Uredništvo

glasila Tržičan.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, kontaktna oseba: Lado Sreč-
nik, odgovorni urednik glasila, tel.
04/59-71-531.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava in tisk
občinskega glasila Tržičan (15. točka pri-
loge A1 po 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: Tržič.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 16. 3. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lado Srečnik,
odgovorni urednik glasila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, do 5. 3. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 3. 2001 do
12. ure. Kuverte morajo biti zapečatene in
jasno označene z napisom: “Ne odpiraj –
razpis”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Tržič, Uredništvo glasi-
la Tržičan, Trg svobode 18, 4290 Tržič.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 3. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Občine Tržič.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: ugo-
dna cena in reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) priprava za tisk: gradivo se zbira in
ureja na Občini Tržič do 20. dne v mesecu,
kjer se tudi prevzame. Lektoriranje se izvaja
na Slapu pri Tržiču, kamor se gradivo tudi
dostavi in prevzame. Priprava za tisk, lekto-
riranje in tisk se zaključijo tako, da se glasilo
odda en dan pred zaključkom meseca ozi-
roma smiselno delovni dan, na pošto, od
koder glasilo distribuirajo po vseh tržiških
gospodinjstvih. Na pošto se odda 5450 ko-
sov, 150 kosov pa se dostavi uredništvu;

b) naklada: 5600 kosov, format: A3 pre-
pognjen v A4, obseg: 24 strani, izvedba:
naslovnica in zadnja stran A4 format v bar-
vah; ostalo 2-barvni tisk, datum izdaje: ko-
nec meseca, pogostost izhajanja: 9–10 šte-
vilk letno;

c) ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT (brez DDV) za 12 številk.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Občina Tržič
Uredništvo glasila Tržičan

Ob-43781
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-00, e-mail obcina@lasko.si.

3. Vrsta in opis storitve: lokacijski na-
črt ureditve Savinje (ovinek Marija Gra-
dec-ovinek Udmat).

Po prilogi I A – storitve k ZJN (Uradni list
RS, št. 39/00):

Št. kategorije – 12; Arhitekturne stori-
tve; inženiring storitve, storitve urbanistič-
nega planiranja in krajinske arhitekturne sto-

ritve, storitve tehničnega testiranja in analiz.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

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

5. Kraj izvedbe: Laško (Marija Gra-
dec-Udmat).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec 2001–
avgust 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Tajništvo, Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško št.
50710-630-10131.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. marca 2001
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 21. marca ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Laško.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-90 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pogod-
ba.

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

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS,

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
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BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran in dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel storitev
za 10 pogodbenih partnerjev,

8. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
9. da nudi 60-90 dnevni plačilni rok,
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: Zakon o urejanju prostora, Zakon o
urejanju naselij, Zakon o upravnem postop-
ku, Zakon o javnih naročilih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne klasifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 5. 2001, predvideni datum o odloči-
tvi o sprejemu ponudbe je 2. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-

na, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena

reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila

rok izvedbe 15%
0 – rok ni določljiv oz. daljši od razpisa-

nega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in pro-

gramom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave

finančna usposobljenost (bonitete, pla-
čilna sposobnost) 10%

0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni

1 – slabe (čista izguba, občasna bloka-
da ŽR, neporavnane obveznosti)

3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-
bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja).

Maksimalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je 5
točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 73-38-714 med
7. in 9. uro, do 16. 3. 2001.

19. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 9. 2. 2001.

Občina Laško

Št. 35003-5/01 Ob-43832
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa ulica 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava lokacijskega na-
črta za izvennivojsko križanje ceste
R2-441/1298 Lendavska ulica s progo
SŽ Ormož–Hodoš v Murski Soboti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: mesto Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: marec 2001 –
oktober 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Murska Sobota, Oddelek za infrastruktu-
ro, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe, kontaktna oseba: Anton Štihec, tel.
02/531-10-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na žiro račun
Mestne občine Murska Sobota, št.
51900-630-76001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 3. 2001, ob 12.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izdelek se izdela v raču-
nalniški tehniki (ACAD).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, 15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(70%), rok izvedbe (15%), reference (15%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Mestna občina Murska Sobota

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek

V javnem razpisu za prehrambeno bla-
go po skupinah, Vrtca Otona Župančiča,
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 2. 2. 2001, Ob-43229, Št.
3/2001 (str. 498), se datum v 5.(b) točki
pravilno glasi: 28. 2. 2001.

Uredništvo

Ob-43702
1. Naročnik: OŠ Center.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo me-
sto, tel. 07/37-19-000, faks
07/37-19-032.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Center,
Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:
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Ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine:

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. jajca,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki,
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
7. zelenjava in sadje, konzervirano sa-

dje in zelenjava,
8. razno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost za en sklop oziroma skupino, za več
sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 1. 5. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo me-
sto.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.250 SIT na žiro ra-
čun št. 52100-603-31177 pri APP Novo
mesto.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Center, Seidlova
cesta 7, 8000 Novo mesto.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe v 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

2. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

3. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

6. da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 25. 3. 2001, 30. 3. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ljubomir Murn, organizator šolske
prehrane, tel. 07/33-41-308.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljene.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2001.

Osnovna šola Center
Novo mesto

Ob-43706
1. Naročnik: OŠ Bršljin.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo
mesto, tel. 07/33-81-400, faks
07/33-24-371, e-mail: os.brsljin@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Bršljin,
Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto.

(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 sklope oziroma skupine:

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. jajca,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki,
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
7. zelenjava in sadje, konzervirano sa-

dje in zelenjava,
8. razno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost za en sklop oziroma skupino, za več
sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 1. 5. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Bršljin, Koečvarjeva ulica 4, 8000 Novo
mesto.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.250 SIT na žiro ra-
čun št. 52100-603-31141 pri APP Novo
mesto.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Bršljin, Kočevar-
jeva ulica 40, 8000 Novo mesto.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe v 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

2. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

3. da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje
s področja predmeta javnega naročila,

6. da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 25. 3. 2001, 30. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja končna cena,
– kvaliteta.
13. Morebitne druge informacije o

naročilu: Ljubomir Murn, organizator šol-
ske prehrane, tel. 07/33-41-308.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljene.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2001.

Osnovna šola Bršljin
Novo mesto

Ob-43707
1. Naročnik: OŠ Šmihel.
2. Naslov naročnika: Šmihel 2, 8000

Novo mesto, tel. 07/371-80-01, telefaks
07/371-81-52, e-mail: ossmihel.no-
vom@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pre-
hrambeno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: OŠ Šmihel, Šmihel 2,
8000 Novo mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudbe lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. jajca,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki,
6. brezalkoholne pijače, sokovi, siru-

pi,
7. zelenjava in sadje, konzervirano sa-

dje in zelenjava,
8. razno prehrambeno blago.
Naročnik bo sposobnost dobave priz-

nal ponudnikom za en sklop oziroma sku-
pino, za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: od 1.
5. 2001 do 1. 5. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo dodatne informacije: OŠ Šmi-
hel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od objave
pa do 6. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.250 SIT na ŽR št.
52100-603-31156.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: OŠ Šmihel, Šmihel 2, 8000
Novo mesto.
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7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe v 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

2. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

3. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

6. da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 25. 3. 2001, 30. 3. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ljubomir Murn, organizator šolske
prehrane, tel. 07/33-41-308.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 2. 2001.

Osnovna šola Šmihel
Novo mesto

Št. 5/2001 Ob-43708
1. Naročnik: Osnovna šola Stopiče,

Stopiče 37, 8322 Stopiče, tel.
07/30-89-206, 07/30-80-230, faks
07/30-89-206.

2. Naslov naročnika: Stopiče 37, 8322
Stopiče.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Stopi-
če.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudbe so za naslednje skupine
oziroma sklope:

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. jajca,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

ski izdelki,
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
7. zelenjava in sadje, konzervirano sa-

dje in zelenjava,
8. razno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek 1.
5. 2001 do 1. 5. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Stopiče, ki jo zastopa ravnatelj Ladislav
Brulc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro ra-
čun št. 52100-603-31161.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Stopiče, Stopiče
37, 8322 Stopiče.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe v 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

2. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

3. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

6. da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 25. 3. 2001, 30. 3. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pri organizatorju šolske prehrane,
Ljubomir Murn, tel. 07/33-41-308.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Osnovna šola Stopiče

Ob-43709
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-02 ali 01/588-92-16, telefaks
01/588-94-09 ali 01/588-92-19.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
repromateriala.

(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in
Verovškova 70, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje za na-
ročilo v celoti ali po sklopih:

1. elektro instalacijski material,
2. kemična sredstva,
3. pločevina, cevi, fitingi, gradbeni ma-

terial,
4. guma, plastika,
5. zaščitna sredstva.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Javno podje-
tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, 1001 Ljubljana, oddelek nabave in
skladišča, II. nadstropje, soba 215. Do-
datne informacije se dobijo samo na pisno
zahtevo po faksu št. 01/588-92-02 ali
01/588-92-16 ali elektronski pošti na na-
slovu: dusan.jazbinsek@energetika-lj.si ali
silvester.koren@energetika-lj.si. Kontaktni
osebi sta Dušan Jazbinšek in Silvester Ko-
ren.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 2001
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z virma-
nom na žiro račun Javnega podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o. št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
SPS-02/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% davek na dodatno vrednost.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 5. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek nabave in skladišča Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje,
soba 215.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno po posameznih dobavah bla-
ga v skladu s pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

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 Zako-
na o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: do 2. 4. 2001, do 17. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v dru-
gi fazi: cena, popusti.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Ob-43710
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-02 ali 01/588-92-16, telefaks
01/588-94-09 ali 01/588-92-19.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala.

(b) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62 in
Verovškova 70, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje le za
naročilo v celoti.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Javno podje-
tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, 1001 Ljubljana, oddelek nabave in
skladišča, II. nadstropje, soba 215. Do-
datne informacije se dobijo samo na pisno
zahtevo po faksu št. 01/588-92-02 ali
01/588-92-16 ali elektronski pošti na na-
slovu: dusan.jazbinsek@energetika-lj.si ali
silvester.koren@energetika-lj.si. Kontaktni
osebi sta Dušan Jazbinšek in Silvester Ko-
ren.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 3. 2001
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z virma-
nom na žiro račun Javnega podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o. št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
SPS-01/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, Verovškova 70.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 19% davek na dodatno vrednost.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 5. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek nabave in skladišča Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje,
soba 215.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno po posameznih dobavah bla-
ga v skladu s pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

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 Zako-
na o javnih naročilih: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-

videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: do 2. 4. 2001, do 17. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v dru-
gi fazi: cena, popusti.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 231 Ob-43723
1. Naročnik: Osnovna šola Grm, Trdi-

nova 7, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: OŠ Grm, Trdino-

va 7, 8000 Novo mesto, faks
07/33-72-090, telefon 07/33-41-880,
e-mail: o-grm.nm@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Grm, Tr-
dinova 7, Novo mesto.

(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. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina, perutninski izdelki,
4. ribe, ribji izdelki,
5. zamrznjeni izdelki,
6. zamrznjena zelenjava,
7. kruh in pekovski izdelki,
8. pekovsko pecivo,
9. jušne zakuhe in testenine,
10. domače sadje,
11. uvoženo sadje,
12. suho sadje in orehi,
13. sveža zelenjava,
14. sokovi, sirupi razni,
15. splošno prehrambeno blago,
16. čaji,
17. konzervirana živila,
18. jajca.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost za en sklop oziroma skupino, za več
sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 1. 5. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Grm, Trdinova 7, Novo mesto (Štefka Dež-
mar).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
52100-603-31182.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Osnovna šola Grm, Trdinova 7,
8000 Novo mesto.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menico ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložitev pogodbe v 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

3. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

6. da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: do 25. 3. 2001, 30. 3. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Štefka Dežmar, tel. 07/33-41-880
ali 041/671-352.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Osnovna šola Grm
Novo mesto

Št. 157/2001 Ob-43840
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ško pohištvo v skupni letni ocenjeni vre-
dnosti 28,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: objekti RTV Slovenija.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: zače-
tek dobav po podpisu pogodbe, sukce-
sivne dobave na podlagi sprotnih naročil
naročnika.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: RTV Sloveni-
ja, Biroinvest, Dejan Popovič, u.d.i.a.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. 2001
do dneva, ko se sprejema prijave, ob pre-
dložitvi dokazila o plačilu in enodnevni
predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT na račun
pri APP Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566, z oznako raz-
pisa (št. 157/2001).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 3. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
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napisom: “Ne odpiraj – za razpis št.
157/2001”. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
garancija za resnost ponudbe, nepreklic-
na, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 5%.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nad
30-dnevni plačilni rok po dobavi.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pis pogodbe.

10. 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: da bo predlo-
žil ponudbo ob povabilu – II. faza; da za-
gotavlja razpisane vrste in količine opre-
me sukcesivno na podlagi naročil naroč-
nika; da nudi min. rok plačila 30 dni; da
bo dobavljal in montiral opremo po pose-
bnih zahtevah naročnika; da bo imel maks.
dobavni rok 30 dni; da bo nudil min. 24
mes. garancijski rok; da bo odpravil napa-
ke v gar. roku maks. v 24 urah; da bo
dostava fco. naročnik zmontirano; da bo
ob podpisu pogodbe za zavarovanje do-
bre izvedbe pogodbenih obveznosti pre-
dložil bančno garancijo v višini 10% po-
godbene vrednosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 2. 4. 2001 do 10. ure.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od ponudnikov v prime-
ru, da ne prejme ustreznih ponudb. Tudi v
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 158/2001 Ob-43841
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški stoli v skupni letni ocenjeni vrednosti
12,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: objekti RTV Slovenija.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-

bav po podpisu pogodbe, sukcesivne do-
bave na podlagi sprotnih naročil naročni-
ka.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: RTV Sloveni-
ja, Biroinvest, Janez Bergant.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 2. 2001
do dneva, ko se sprejema prijave, ob pre-
dložitvi dokazila o plačilu in enodnevni
predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT na račun
pri APP Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566, z oznako raz-
pisa (št. 158/2001).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 3. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis št.
158/2001”. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe, nepreklicna,
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, ve-
ljavna do podpisa pogodbe, in sicer v višini
5 %.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nad
30-dnevni plačilni rok po dobavi.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpis
pogodbe.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: da bo predložil po-
nudbo ob povabilu – II. faza; da zagotavlja
razpisane vrste in količine opreme sukce-
sivno na podlagi naročil naročnika; da nudi
min. rok plačila 30 dni; da bo dobavljal in
montiral opremo po posebnih zahtevah na-
ročnika; da bo imel maks. dobavni rok 20
dni; da bo nudil ustrezno kvaliteto sestavnih
delov in blaga; da bo nudil min. 12 mese-
cev garancijski rok, da bo odpravil napake
v gar. roku maks. v 24 urah, da bo dostava
fco. naročnik zmontirano, da bo ob podpi-
su pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti predložil bančno
garancijo v višini 10% pogodbene vredno-
sti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 2. 4. 2001 do 10. ure.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da
ne prizna usposobljenosti nobenemu izmed
ponudnikov v primeru, da ne bo dobil
zadovoljivih ponudb. V obeh primerih izb-

rani ponudnik ni upravičen do odškodnine
iz tega naslova.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 3 Ob-43842
1. Naročnik: Vrtec Jadvige Golež.
2. Naslov naročnika: Betnavska cesta

100, 2000 Maribor, tel. 02/320-32-13,
faks 02/320-32-15.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Jadvige Golež,
Betnavska cesta 100, 2000 Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8a) zmrznjena prehrana,
8b) ribe,
8c) olja,
8d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

ali skupino, za več sklopov ali za vse sku-
paj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Vrtec Jadvige
Golež, Betnavska cesta 100, 2000 Mari-
bor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 2.
3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. toč-
ki 26. člena zakona, DDV ni obračunan) na
ŽR: 51800-603-31247.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 9. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vrtec Jadvige Golež, Betnav-
ska cesta 100, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
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2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika – razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo ka-
kovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 23. 3. 2001, 28. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oseba: Zvonka Merc, tel.
02/320-32-11, faks 02/320-32-15.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 2. 2001.

Vrtec Jadvige Golež, Maribor

Št. 8 Ob-43848
1. Naročnik: Vrtec Borisa Pečeta, Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 32,

2000 Maribor, tel. 02/251-31-26, faks
251-91-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah v skupni letni
ocenjeni vrednosti 16,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Vrtec Borisa Pečeta,
Tomšičeva 32, Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga ali sklope:

1. sadje in zelenjava,
2. pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. perutnina in izdelki,
6. moka in testenine,
7. razni prehrambeni izdelki,
7. a) zamrznjena prehrana,
7. b) ribe,
7. c) olja,
7. d) razna prehrana,
7. e) čaji,
8. sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

ali skupino, za več sklopov ali za vse sku-
paj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001–
31. 4. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Vrtec Borisa
Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor /Uprava
vrtca, Aleksandra Tkavc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 23.
2. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.520 SIT (v ceno je
vključen DDV) na ŽR: 51800-603-31205
– za razpisano dokumentacijo. Ob dvigu
dokumentacije je potrebno predložiti do-
kazilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vrtec Borisa Pečeta, Tomšiče-
va 32, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost 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 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 Zako-
na o javnih naročilih:

– da predloži ponudbo ob povabilu – II.
faza,

– da zagotavlja razpisane razpisane vr-
ste in količine blaga sukcesivno, na podla-
gi sprotnih naročil naročnika v obdobju 3
let,

– da bo dostava fco skladišče naročni-
ka, razloženo,

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– ponudnik zagotavlja kontrolo kakovo-
sti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 21. 3. 2001 do 12. ure, kandidati
bodo obveščeni o sprejemu ponudbe v ro-
ku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb:  najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obve-
ščeni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN-I).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Vrtec Borisa Pečeta, Maribor

Št. 3/10 Ob-43849
1. Naročnik: Vrtec “Otona Župančiča”

Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Zidanškova 1/a,

2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/81-81-161, faks 81-81-470.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah v letni ocenjeni
vrednosti 25,400.000 SIT.

(b) Kraj dobave: enote vrtca:
– ”Ciciban”, Tomšičeva 1, Slovenska

Bistrica,
– ”Sonček”, Zidanškova 1, Slovenska

Bistrica,
– Zgornja Polskava, Ingoličeva 3,
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava

245,
– Pragersko, Karla Paja 20,
– Leskovec, Leskovec 67,
– Makole, Makole 39,
– Studenice, Studenice 53,
– ”Mehurčki”, Bistriška 64, Poljčane,
– ”Pikapolonica”, Kajuhova 6-8, Poljča-

ne,
– Oplotnica, Ul. Pohorskega bataljona

23.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. južno sadje in zelenajva,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki,
8. a) zamrznjena prehrana,
8. b) ribe,
8. c) olja,
8. d) razna živila,
8. c) čaji,
9. sokovi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001
do 31. 4. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Vrtec “Otona
Župančiča” Slovenska Bistrica, Zidanško-
va 1/a, tel. 02/81-81-161.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo:  od objave do
23. 2. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 9.520 SIT, v ceno je
vključen DDV. Ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vrtec “Otona Župančiča” Slo-
venska Bistrica, Zidanškova 1/a.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost 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 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 Zako-
na o javnih naročilih:

– da ponudnik predloži ponudbo ob po-
vabilu – II. faza;

– da zagotavlja razpisane vrste in količi-
ne blaga sukcesivno, na podlagi sprotnih
naročil naročnika v obdobju 3 let;

– da bo fco skladišče naročnika razlo-
ženo;

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa;

– da ponudnik zagotavlja kontrolo ka-
kovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 21. 3. 2001 do 12. ure, kandidati
bodo obveščeni o sprejemu ponudbe vro-
ku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
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o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obve-
ščeni o datumu in uri odpiranja ponudb
(69. člen ZJN – 1).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Vrtec Otona Župančiča
Slovenska Bistrica

Ob-43850

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-
lje.

2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki.

(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splo-
šna bolnišnica Trbovlje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja po nasled-
njih skupinah in podskupinah

A) obvezilni material,
B) medicinski obliži in material za nego

rane,
C) medicinski potrošni material,
C1) – kirurška zaščita,
C2) – material za sterilizacijo,
C3) – brizge,
C4) – igle, kanile,
C5) – material respiratorne terapije,
C6) – ostali medicinski potrošni materi-

al (medicinska plastika),
D) material za oskrbo inkontinence,
E) rokavice,
F) sredstva za higieno in dezinfekcijo,
G) sistemi za infuzijo in transfuzijo,
H) material za vakuumski odvzem krvi,
I) šivalni material,
J) osteosintezni material,
K) rentgenski filmi in kemikalije.
Ponudnik lahko ponudi posamezne sku-

pine, podskupine ali vse skupine oziroma
podskupine. Ponuditi pa mora vse artikle v
skupini ali podskupini.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav je po podpisu pogodbe – sukcesivne
dobave v obdobju dveh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje, tajništvo, dodatne informacije samo
pisno.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT, negoto-
vinsko na ŽR naročnika št.
52700-603-40248 s pripisom za medicin-
ske pripomočke in navedbo davčne števil-
ke.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za vrednost ponudbe nad
25 milijoni SIT, če pa vrednost sklopov, na
katere se ponudnik prijavlja ne presega 25
milijonov SIT, predloži bianco menico v vi-
šini 10% ponujene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
določeni v razpisni dokumentaciji.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: razvidni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: ponudbe predvidoma do 29. 3.
2001 do 12. ure, odločitev predvidoma do
9. 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 k oddaji ponudb.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-43851
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska c. 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni
material.

(b) Kraj dobave: fco razloženo, Splo-
šna bolnišnica Trbovlje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe – sukcesivne do-
bave v obdobju dveh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna bol-
nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje, tajništvo, dodatne informacije samo
pisno.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 4.760 SIT, negoto-
vinsko na ŽR naročnika št.
52700-603-40248 s pripisom za dializni
material in navedbo davčne številke.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od vrednosti
ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so
določeni v razpisni dokumentaciji.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: razvidni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: ponudbe predvidoma do 29. 3.
2001 do 12. ure, odločitev predvidoma do
9. 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 k oddaji ponudb.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 2/2001 Ob-43872
1. Naročnik: Vrtec Studenci.
2. Naslov naročnika: Groharjeva 22,

2000 Maribor, faks 02/420-17-00, tel.
02/420-17-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Maribor, Groharjeva
22 – uprava in enote.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga in sklope:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko, mlečni izdelki,
5. meso, mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8. a) zmrznjena prehrana,
8. b) ribe,
8. c) olja,
9. sokovi sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

ali skupino, za več sklopov ali za vse sku-
paj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001,
1. 4. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Marjeta Mar-
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Ob-43883
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.

tinšek, Vrtec Studenci, Groharjeva 22,
2000 Maribor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 28.
2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. toč-
ki 26. člena zakona o DDV ni obračunan
na žiro račun 51800-603-31322.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 5. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Vrtec Studenci, Groharjeva 22,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe 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 Zako-
na o javnih naročilih:

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika-razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo ka-
kovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 20. 3. 2001, 26. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oseba Marjeta Martinšek.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Vrtec Studenci Maribor

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27a, Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priznanje
sposobnosti za vrednotenje državne-
ga premoženja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj:

– nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, pomožnih
objektov, stavbnih zemljišč),

– prevoznih sredstev,
– opreme poslovnih prostorov in sta-

novanj.
5. Kraj izvedbe: različni kraji po Slo-

veniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

po posameznih sklopih.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: priznanje
sposobnosti za obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Ser-
vis skupnih služb Vlade Republike Slove-
nije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, Glavna
pisarna, dodatne informacije: Franci Ko-
dela, tel. 478-55-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan do odpiranja ponudb od 8. do
11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: brezplačno.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, Glavna pisarna.

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

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

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

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:

1. ponudnik mora biti usposobljen za
opravljanje cenitev;

2. ponudnik mora imeti najmanj viso-
košolsko izobrazbo;

3. ponudnik mora imeti poravnane dav-
ke, prispevke in druge obvezne dajatve,
ki jih mora poravnati v Republiki Sloveniji;

4. strokovnost ponudnika;
5. v preteklih treh letih pred oddajo

ponudbe ponudnik ni bil obsojen zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

6.uporaba sodobnih metod vrednote-
nja premoženja;

7. da ni interesno poslovno povezan z
lastnikom premoženja;

8. sodelovanje v komisijah, društvih,
aktivna udeležba pri strokovnih posvetih;

9. aktivno ukvarjanje s cenilstvom;
10. ponudnik je izpolnil svoje obvez-

nosti v skladu z določili pogodb z naročni-
kom, sklenjenih na podlagi javnih razpi-
sov v obdobju zadnjih treh let pred oddajo
ponudbe.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost:. /

(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: /

15. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: /

16. Merila za ocenitev ponudb:
1. v zadnjih petih letih pred oddajo

ponudbe opravljenih vsaj 10 sodnih izve-
deništev v zvezi z dejavnostjo, ki je pred-
met javnega naročila – 15 točk,

2. v obdobju 1995-2000 izdelanih
vsaj:

100 cenitvenih elaboratov za nepre-
mičnine

ali
500 cenitvenih elaboratov za prevozna

sredstva
ali
500 cenitvenih elaboratov za opremo

poslovnih prostorov in stanovanj,
3. ponudnik se ukvarja izključno s ce-

nilstvom – 10 točk,
ali
cenilstvo je ponudniku dodatna dejav-

nost – 5 točk,
4. nad 5 let po pridobitvi pravice oce-

njevanja z licenco – certifikatom ali po
pridobitvi statusa sodnega izvedenca – 10
točk,

do 5 let po pridobitvi pravice ocenje-
vanja z licenco – certifikatom ali po prido-
bitvi statusa sodnega izvedenca – 5 točk,

5. sodelovanje v komisijah, društvih,
aktivna udeležba pri strokovnih posvetih:

sodelovanje v vsaj eni komisiji kot ce-
nilec – član – 2 točki,

sodelovanje v vsaj enem društvu cenil-
cev – član – 1 točka,

aktivno sodelovanje na vsaj enem stro-
kovnem posvetu – članek, pisna razprava
– 2 točki.

Sposobnost za vrednotenje državnega
premoženja bo priznana ponudnikom, ki
bodo po gornjih merilih zbrali vsaj 35 točk.

17. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: brez objave.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 2. 2001.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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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

Št. 3949 Ob-43684
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 22. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dajalci tlaka serije 1153 in 1154, 18
komadov.

Kraj dobave: Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kakovost, tehnična pre-
dnost, varnostni razlog – izpolnitev zahtev
standardov IEEE 323 in IEEE 344, izpolni-
tev zahtev za t.i. ponezgodno delovanje,
pogarancijsko vzdrževanje. V Nuklearni
elektrarni Krško se vgrajujejo in menjujejo,
predvsem zaradi izpolnjevanja varnostnih za-
htev, le tlačni dajalci proizvajalci Fisher-Ro-
semount.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Fischer-Rosemount
AG, Blegistrasse 21, CH-6341 Baar, Swit-
zerland.

7. Pogodbena vrednost: 56,923.560
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3949 Ob-43685
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 23. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rezervni deli ventilov turbine West-
inghouse, 83 kom.

Kraj dobave: Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kakovost, tehnična pre-
dnost - posebni tehnološki postopki, po-
garancijsko vzdrževanje. Firma Westing-
house sedaj združena s firmo Siemens v
Siemens-Westinghouse, je originalni doba-
vitelj turbine s pripadajočo opremo v Nu-
klearni elektrarni Krško. Zato naročilo za
rezervne dele izpolnjuje le Sie-
mens-Westinghouse.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens-Westing-
house Power Coproration, 4400 Alafaya tra-
il, Orlando, FL 32826-2399, USA.

7. Pogodbena vrednost: 28,042.265
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 5. 2. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 177/6-200 Ob-43754
1. Naročnik: Pomurski zdravstveni za-

vod po pooblastilu Zdravstvenega doma
Murska Sobota, Zdravstvenega doma Lju-
tomer, Zdravstvenega doma Gornja Rad-
gona in Zavoda za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota.

2. Naslov naročnika: Pomurski zdrav-
stveni zavod Murska Sobota, Arhitekta No-
vaka 2b, 9000 Murska Sobota, faks
02/53-02-223.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
a) zdravila, ampule in injekcije,
b) laboratorijski material,
c) material za mikrobiološko diagno-

stiko,
č) zobozdravstveni material,
d) obvezilni in sanitetni material,
e) čistila in papirna konfekcija.
Kraj dobave: Murska Sobota, Ljutomer,

Gornja Radgona.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena in pogoji iz
razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Za zdravila, ampule in injekcije:
– Pomurske lekarne, Kocljeva 2, 9000

Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona.

2. Za laboratorijski material:
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Mikro + polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice, za Zdravstve-
ne domove Murska Sobota, Ljutomer in Gor-
nja Radgona,

– Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska cesta 8, 1000 Ljubljana, za Zdravstve-
na domova Murska Sobota in Gornja Rad-
gona,

– Medias International, d.o.o., Leskov-
škova c. 9D, 1000 Ljubljana, za Zdravstve-
ni dom Ljutomer.

3. Za material za mikrobiološko diagno-
stiko:

– Mediline, d.o.o., Ljubljanska c. 45,
1241 Kamnik, za Zavod za zdravstveno var-
stvo Murska Sobota,

– Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor, za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zavod za zdrav-
stveno varstvo Murska Sobota,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Mikro + polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zavod za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota,

– Labena, d.o.o., Šmartinska 130, 1528
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Golias labortehnika, Groharjeva 6,
1000 Ljubljana, za Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota,

– Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska cesta 8, 1000 Ljubljana, Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana, za Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota,

– Medias International, d.o.o., Leskov-
škova c. 9 D, 1000 Ljubljana, za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Žikplast Žitnik Radovan s.p., Hosta 10,
4220 Škofja Loka, za Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota.

4. Za zobozdravstveni material:
– Interdent, d.o.o., Trnoveljska c. 9,

3000 Celje, za Zdravstveni dom Murska So-
bota in Gornja Radgona,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Viva dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Studio 33, marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Farmadent, trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Minaržikova 6, 2000 Maribor,
za Zdravstvene domove Murska Sobota, Lju-
tomer in Gornja Radgona.

5. Za obvezilni in saniteni material:
– Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000

Celje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,
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– Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor, za Zdrav-
stvene domove Murska Sobota, Ljutomer in
Gornja Radgona,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Combic, d.o.o., Podnanos, za Zdrav-
stvene domove Murska Sobota, Ljutomer in
Gornja Radgona,

– Mikro+polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Studio 33, marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana, za Zdravstvena do-
mova Murska Sobota in Ljutomer,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Simps’s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Galex, d.d., Tišinska ul. 29g, 9000
Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona.

6. Za čistila in papirno konfekcijo:
– Ivec, d.o.o., ul. Heroja Šaranoviča 38,

2000 Maribor, za Zdravstvene domove Mur-
ska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Vafra commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže, za Zdravstvene domove Mur-
ska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Media, d.o.o., Prešernova 56, 9000
Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Astra tehnična trgovina, Staničeva 41,
1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Chemo, d.d., Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Fripak, d.o.o., Tomšičeva 30, 2000
Maribor, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah je
različna, in sicer je najmanjša pogodbena
vrednost 4,516.500 SIT, najvišja pa
131,964.733,63 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po skupinah je različna, in sicer:
131,964.733,63 SIT, 4,516.500 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000,
Ob-40721.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 2. 2001.

Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

Št. 177/6-2000 Ob-43776
1. Naročnik: Pomurski zdravstveni zavod

po pooblastilu Zdravstvenega doma Murska
Sobota, Zdravstvenega doma Ljutomer,
Zdravstvenega doma Gornja Radgona in Za-
voda za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

2. Naslov naročnika: Pomurski zdrav-
stveni zavod Murska Sobota, Arhitekta No-
vaka 2b, 9000 Murska Sobota, faks
02/53-02-223.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
a) zdravila, ampule in injekcije,
b) laboratorijski material,
c) material za mikrobiološko diagno-

stiko,
č) zobozdravstveni material,
d) obvezilni in sanitetni material,
e) čistila in papirna konfekcija.
Kraj dobave: Murska Sobota, Ljutomer,

Gornja Radgona.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena in pogoji iz
razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. za zdravila, ampule in injekcije:
– Pomurske lekarne, Kocljeva 2, 9000

Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona;

2. za laboratorijski material:
– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Mikro + polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Skaručna 14a, 1217 Vodice, za Zdravstve-
ne domove Murska Sobota, Ljutomer in Gor-
nja Radgona,

– Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska cesta 8, 1000 Ljubljana, za Zdravstve-
na domova Murska Sobota in Gornja Rad-
gona,

– Medias International, d.o.o., Leskov-
škova c. 9D, 1000 Ljubljana, za Zdravstve-
ni dom Ljutomer;

3. za material za mikrobiološko diagno-
stiko:

– Mediline, d.o.o., Ljubljanska c. 45,
1241 Kamnik, za Zavod za zdravstveno var-
stvo Murska Sobota,

– Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor, za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zavod za zdrav-
stveno varstvo Murska Sobota,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Mikro + polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zavod za zdravstveno varstvo Mur-
ska Sobota,

– Labena, d.o.o., Šmartinska 130, 1528
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Golias labortehnika, Groharjeva 6,
1000 Ljubljana, za Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota,

– Iris, Mednarodna trgovina, d.o.o., Rim-
ska cesta 8, 1000 Ljubljana, za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana, za Zavod za zdravstveno
varstvo Murska Sobota,

– Medias International, d.o.o., Leskov-
škova c. 9D, 1000 Ljubljana, za Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota,

– Medias, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana, za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota,

– Žikplast Žitnik Radovan, s.p., Hosta
10, 4220 Škofja Loka, za Zavod za zdrav-
stveno varstvo Murska Sobota;

4. za zobozdravstveni material:
– Interdent, d.o.o., Trnoveljska c. 9,

3000 Celje, za Zdravstveni dom Murska So-
bota in Gornja Radgona,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Viva dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Studio 33, marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Farmadent, trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Minaržikova 6, 2000 Maribor,
za Zdravstvene domove Murska Sobota, Lju-
tomer in Gornja Radgona;

5. za obvezilni in sanitetni material:
– Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6, 3000

Celje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor, za Zdrav-
stvene domove Murska Sobota, Ljutomer in
Gornja Radgona,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana, za Zdravstvene do-
move Murska Sobota, Ljutomer in Gornja
Radgona,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,
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– Combic, d.o.o., Podnanos 70, 5272
Podnanos, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Mikro + polo, Lackova 78, 2000 Mari-
bor, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Studio 33, marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana, za Zdravstvena do-
mova Murska Sobota in Ljutomer,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, 1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Simps’s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Tr-
zin, za Zdravstvene domove Murska Sobo-
ta, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Galex, d.d., Tišinska ul. 29g, 9000
Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona;

6. za čistila in papirno konfekcijo:
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranoviča

38, 2000 Maribor, za Zdravstvene domo-
ve Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Vafra commerce, d.o.o., Griže 125,
3302 Griže, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Media, d.o.o., Prešernova 56, 9000
Murska Sobota, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje, za Zdravstvene domove Murska So-
bota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Astra tehnična trgovina, Staničeva 41,
1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Chemo, d.d., Cesta v Mestni log 90,
1000 Ljubljana, za Zdravstvene domove
Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Rad-
gona,

– Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona,

– Fripak, d.o.o., Tomšičeva 30, 2000
Maribor, za Zdravstvene domove Murska
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah je
različna, in sicer je najmanjša pogodbena
vrednost 4,516.500 SIT, najvišja pa
131,964.733,63 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po skupinah je različna, in sicer je
najmanjša pogodbena vrednost 4,516.500
SIT, najvišja pa 131,964.733,63 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000,
Ob-40721.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 2. 2001.

Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

Št. 1 Ob-43828
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, 04/256-94-44.
3. Datum izbire: 25. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: MPM za laboratorijske storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: omejeni razpis – najnižja po-
nujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žikplast, d.o.o., Hosta
10, Škofja Loka, Sanolabor, d.d., Leskoško-
va 4, Ljubljana, Alpos Meding, d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, Šentjur, Medias, d.o.o., Le-
skoškova 9D, Ljubljana, Iris, d.o.o., Rimska
8, Ljubljana, Kemofarmacija, d.d., Cesta na
Brdo 100 Ljubljana, Salus, d.d., Mašera Spa-
sičeva 10, Ljubljana, Mediline, d.o.o., Ljub-
ljanska 45, Kamnik, Labormed, d.o.o., Zg.
Pirniče 96/c, Medvode, Adriamed, d.o.o.,
Parmova 53, Ljubljana, Golias, s.p., Cesta
na Mesarico 2, Ljubljana, Mikro + polo,
d.o.o., Lackova 78, Maribor, Medis, d.o.o.,
Brnčičeva 1, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000,
Ob-40710.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2000.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 2 Ob-43829
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, 02/256-94-44.
3. Datum izbire: 25. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: MPM za zdravstveno nego in ostale
diagnostične storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: omejeni razpis – najnižja po-
nujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Combic, d.o.o., Pod-
nanos 70, Valencia Stoma Medical, d.o.o.,
Župančičeva 10, Ljubljana, Medis, d.o.o.,
Brnčičeva 1, Ljubljana, Sanolabor, d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana, Johnson & Johnson,
d.o.o., Trnovski pristan 14, Ljubljana,
Pri-ma, d.o.o., Igriška 2, Ljubljana, Alpos
Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, Šen-
tjur, Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
Ljubljana, Simpss, d.o.o., Motnica 5, Trzin,
Mikro + polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor,
Helpy, d.o.o., IOC Trzin, Dobrave 7a, Trzin,
Emporiomedical, d.o.o., Prešernova 5,
Ljubljana, Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, Sežana, Medicotehna, d.o.o., Zado-

brovška 42a, Ljubljana, Medias, d.o.o., Le-
skoškova 9D, Ljubljana, Medinova, d.o.o.,
Masarykova 17, Ljubljana, Iris, d.o.o., Rim-
ska 8, Ljubljana, Kemofarmacija, d.d., Ce-
sta na Brdo 100 Ljubljana, Thomy Frey
East, d.o.o., Ulica bratov Učakar 102,
Ljubljana, Salus, d.d., Mašera Spasičeva
10, Ljubljana, Merit, d.o.o., Šmartinska
130, Ljubljana, Olympus, d.o.o., Vodovo-
dna 1, Ljubljana, Hospitalia, d.o.o., Zalo-
ška 21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 116 z dne 15. 12. 2000,
Ob-40711.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 12. 2000.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 3 Ob-43830
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, 02/256-94-44.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: omejeni razpis – najnižja po-
nujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Birooprema, d.d., Du-
najska 121, Ljubljana, Piramida, d.o.o., Po-
lje 10, Zagorje, Tiskarna Tadej Trelc, s.p.,
Golniška 91, Kranj, DZS, d.d., Mali trg 6,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 1 z dne 8. 1. 2001, Ob-41502.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 12. 2000.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Ob-43844
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, tel. 01/528-54-51,
faks 01/528-46-18.

3. Datum izbire: 10. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema: 67 računalni-
kov, 36 tiskalnikov, 1 CD RW enota. Kraj
dobave je sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:
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Drugi najboljši Najboljši Tretji najboljši
ponudnik ponudnik ponudnik

Cena 45 60 45
Tehnična ustreznost dobavljene opreme
a) več delovnega spomina 0 2 0
b) večja kapaciteta trdega diska 0 1 0
c) daljša diagonala zaslona 0 0 0
Odzivni čas od prijave napake 4 4 4
Rok za odpravo napake od prijave napake
a) Kritična oprema 4 4 4
b) Ostala oprema 3 3 3
Zamenjava z novo opremo 4 4 4
Število delavcev za vzdrževanje 5 5 5
Plačilni pogoji 5 0 0
Dodatna garancija na osebne računalnike in strežnik 0 5 0
Skupaj 70 88 65

Najboljši ponudnik je Oria Computers, d.o.o., ki je zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Oria Computers, d.o.o.,

Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 25,638.550 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,200.359,16 SIT, 25,638.550 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 111 z dne 1. 12. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /

Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 352-06-4/98-5-503 Ob-43718
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj.
3. Datum izbire: 31. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba ge-

otehničnih in geofizikalnih preiskav lo-
kacije, predvidene za izgradnjo Centra
za ravnanje z odpadki “Gajke” v Spuhlji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi prvega odstavka
76. člena ZJN je naročnik zaključil posto-
pek brez dodelitve naročila, ker je pridobil
le eno pravilno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 2. 2001.
Mestna občina Ptuj

Št. 06 Ob-43719
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13,
tel. 01/477-96-00.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

idejnega projekta in investicijskega pro-
grama za kompleks Snaga-Barje, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudniki niso izpolnjevali
zahtev iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
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: 7. 2. 2001.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 3949 Ob-43724
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško (tel. 07/480-20, faks
07/49-21-528).

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava te-

hnične dokumentacije za revitalizacijo
hladilnega stolpa, revitalizacija hladilne-
ga stolpa, demontaža starih in montaža

novih delov, material za revitalizacijo
hladilnega stolpa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: dela je možno izvesti z edi-
nim možnim dobaviteljem opreme ESOT,
d.o.o., Celje, ki je pooblaščeni serviser
opreme hladilnih stolpov tipa Marley model
1511-06 (modificiran) v NEK in se edini
ukvarja s tovrstno problematiko.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ESOT, d.o.o., Celje, Gle-
dališka 2, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 223,868.635
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 226,129.934 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: 6. 2. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Ob-43854
Preklic

Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-
ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), v zvezi z 2a. točko 2. člena Za-
kona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00) ter 117. in 118. člena Pravil in po-
stopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov, objavljata Geodetska uprava Re-
publike Slovenije (Ministrstvo za okolje in
prostor) in Vrhovno sodišče Republike Slo-
venije

preklic javnega razpisa
za izbiro dobaviteljev opreme za nakup

računalniške opreme
objavljenega v Uradnem listu RS, št.

120-124 z dne 28. 12. 2000 in Uradnem
listu RS, št. 1 z dne 8. 1. 2001, zaradi
napake pri razdeljevanju razpisne dokumen-
tacije.
Geodetska uprava Republike Slovenije

(Ministrstvo za okolje in prostor)
in

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Cancellation
Following the Decree on ratification of

the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 56/93 and referring
to Law on Public Procurement, section 2a,
of Article 2 (OG RS 39/00) and to Rules
and Regulations for procurement of public
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tenders, Articles 117 and 118, the
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia (Ministry of
Environment and Spatial Planning) and the
Supreme Court of the Republic of Slovenia
issue

Cancellation of Tender for Supply of
Computer Equipment for

Modernisation of Real Estate Records
Management

announced in OG RS No. 120-124 on
28. 12. 2000 OG RS No.1 on 8. 1. 2001,
due to the problems encountered regarding
the distribution of the Tender Dossier.

The Surveying and Mapping Authority
of

the Republic of Slovenia
(The Ministry of Environment and

Spatial Planning)
and

The Supreme Court of the
Republic of Slovenia

Ob-43884
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve v imenu
Evropske komisije objavlja

razpis
za sofinanciranje Phare Posebnega

pripravljalnega programa za strukturne
sklade za projekt Regionalna politika in

kohezija, Razvijanje regionalnega
zaposlitvenega finančnega instrumenta
– Splošne dotacije za usposabljanje v

Savinjski regiji
Splošni cilj projekta je usposabljanje ne-

zaposlenih in zaposlenih oseb v Savinjski
regiji.

Za celotno izvedbo projekta so predvi-
dena Phare sredstva v višini 300.000 EUR.
Najmanjša višina sredstev, ki se lahko do-
deli posameznemu prijavitelju je 50.000
EUR, najvišja pa 100.000 EUR. Evropska
unija sofinancira do 75% celotnega zneska
posameznega izbranega projekta.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne, ne-
vladne in/ali javne institucije, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti s področja raz-
voja človeških virov. Prijavitelji morajo izpol-
njevati tudi ostale pogoje, navedene v razpi-
sni dokumentaciji. Osnovo za ponudbe
predstavljajo Navodila za prijavitelje glede na
poziv k prijavi 2001, skupaj z dodatki, ki
vključujejo tudi prijavnico, v angleškem jezi-
ku. Navodila so, skupaj z dodatki, na razpo-
lago na Ministrstvu za delo, družino in social-
ne zadeve, področje zaposlovanja, prestruk-
turiranja in poklicnega izobraževanja, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana in na spletni strani
http://www.gov.si/mddsz/index.htm.

Prijave (obrazec za prijavo skupaj z do-
datki) v angleščini morajo biti poslane v za-
prti ovojnici, s priporočeno pošto ali ose-
bno dostavljene (dostavljavec prejme potr-
dilo o dostavi) najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS na naslov: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Področje zaposlovanja,
prestrukturiranja in poklicnega izobraževa-
nja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-33-57, faks 01/478-33-55.

Originalni prijavnici (obrazec za prijavo
skupaj z dodatki) je potrebno priložiti še

sedem kopij prijavnice, ovojnico pa opremi-
ti s polnim imenom in naslovom prijavitelja,
besedami: “Do not open – Call for Propo-
sals for Training Grant Scheme“/ “Ne odpi-
raj – Poziv k prijavi na Training Grant Sche-
me“, ter številko objave tega poziva.

Prijavnice, ki jih bo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve prejelo po pre-
teku razpisnega roka, bodo zavržene. Sofi-
nanciranje s strani Evropske komisije bo
zagotovljeno le, če bodo pogodbe z izbra-
nimi prijavitelji sklenjene do konca aprila
2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-43885
The Government of the Republic of Slo-

venia, Ministry of Labour, Family and Social
Affairs on behalf of European Commission
is announcing

Call for Proposals
for the project Regional policy and

cohesion, Developing regional
employment financial instrument –
Training Grant Scheme in Savinjska

region financed by Phare Special
Preparatory Programme for Structural

Funds
The objective of the project is training of

unemployed and employed persons in Sa-
vinjska region.

The global indicative Phare amount of
funds available for the project is EUR
300,000. The minimum amount for appli-
cation to the grants for the individual project
is EUR 50,000 and the maximum amount is
EUR 100,000. The maximum proportion of
project costs to be covered by Community
funding is of 75%. Projects have to be loca-
ted in the Savinjska region and cannot
exceed 10 months duration.

The applicants must be non-profit ma-
king, non-governmental or public sector
operators and experienced in the field of
human resource development. Applicants
must also fulfil other conditions according
to Tender dossier. The Guidelines for Appli-
cants to Call for Proposals 2001 (together
with annexes, which includes also Applica-
tion form) in English, constitute the comple-
te tender dossier and are available at the
Ministry of Labour, Family and Social Affa-
irs, Department for employment, restructu-
ring and vocational education, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, and on the following web
site: http://www.gov.si/mddsz/index.htm.

Applications must be received in a sea-
led envelope by registered mail, by express
messenger or by hand – delivery (a certifi-
cate of receipt will be given to the deliver)
within 60 days after the publishing this no-
tice in the Official Gazette of the RS to the
address indicated below: Ministry of Labo-
ur, Family and Social Affairs, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, Department for
employment, restructuring and vocational
education, Tel. 01/478-33-57, Fax:
01/478-33-55.

Applications (application form and
annexes) must be submitted in one original
and seven copies using the standard appli-
cation form. The envelope must bear the
full name and the address of the applicant,

the words “Do not open: Call for proposals
for Training Grant scheme” and “Ne odpiraj:
Poziv k prijavi na Training Grant scheme”
and the reference number of this Call for
Proposals notice.

Applications received by the Contracting
authority after the deadline will not be con-
sidered. The financial coverage from the
EC is only ensured for contracts being sig-
ned by the end of April 2001.

Ministry of Labour, Family and
Social Affairs

Ob-43826
Na podlagi zakona o priznanju Republi-

ke Slovenije za poslovno odličnost (Ur. l.
RS, št. 22/98), objavlja Vlada Republike
Slovenije, Odbor za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost

javni razpis
za zbiranje vlog za priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost za leto

2001
Z zakonom o priznanju Republike Slo-

venije za poslovno odličnost je to priznanje
opredeljeno kot najvišje priznanje Republi-
ke Slovenije za dosežke na področju kako-
vosti oziroma odličnosti poslovanja kot re-
zultat razvoja znanja in inovativnosti.

Na razpis se lahko prijavijo slovenske
gospodarske družbe (v nadaljevanju:
družbe), v naslednjih kategorijah:

– proizvodne družbe z 250 ali manj za-
poslenimi,

– proizvodne družbe z več kot 250 za-
poslenimi,

– storitvene družbe z 250 ali manj zapo-
slenimi,

– storitvene družbe z več kot 250 zapo-
slenimi.

Ob izpolnjevanju pogojev pa se lahko
prijavijo tudi podjetniki posamezniki.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega razpisa, izdelajo samooceni-
tveno vlogo podjetja na podlagi Meril za
prijavo in ocenjevanje za leto 2001, ki so
enaka merilom, ki se uporabljajo pri podeli-
tvi evropske nagrade za poslovno odličnost
- modelu za majhna in srednje velika po-
djetja. Po istih merilih bodo skupine neodvi-
snih slovenskih ocenjevalcev ocenile njiho-
ve vloge.

Samoocenitvene vloge morajo biti pravil-
no pripravljene in označene ter pravočasno
dostavljene.

1) Pravilno pripravljena se šteje tista sa-
moocenitvena vloga, ki:

– ima priloženo original izpolnjeno pri-
javnico s podpisom odgovorne osebe in
pečatom organizacije, ki se prijavlja oziro-
ma kandidira za priznanje RS za poslovno
odličnost,

– je izdelana v šestih enakih izvodih, k
vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija
izpolnjene prijavnice,

– je natipkana (velikost znakov najmanj
10 pik),

– je napisana v slovenskem jeziku,
– je narahlo vezana, da jo je mogoče

obdelovati,
– ima oštevilčene strani,
– ima največ 35 strani formata A4;
v okviru teh 35 strani mora vloga vsebo-

vati:
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– naslovno stran z nazivom prijavitelja
(prijavitelj je družba ali podjetnik posamez-
nik), naslovom in datumom,

– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ

štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi
dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski
shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem oko-
lju, procesu kakovosti),

– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o
prijaviteljevi “poslovni odličnosti”, ki temelji-
jo na podatkih, zbranih med samoocenjeva-
njem, in so predstavljeni skladno z merili
modela poslovne odličnosti. Tako mora vlo-
ga vsebovati poleg ostalih dokazov o prijavi-
teljevi odličnosti v skladu z merili modela
poslovne odličnosti, najmanj enoletne po-
datke o ugotavljanju zadovoljstva kupcev,
strank oziroma odjemalcev in najmanj eno-
letne podatke o ugotavljanju zadovoljstva za-
poslenih.

2) Ob prijavi bodo prijavitelji morali pri-
spevati sredstva v višini:

– družbe z 250 ali manj zaposlenimi
150.000 SIT,

– družbe z več kot 250 zaposlenimi
300.000 SIT,

– podjetniki posamezniki 60.000 SIT.
3) Za pravočasne se bodo štele vloge, ki

bodo do 21. maja 2001 do 10. ure prispele
na naš naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Urad za standardizacijo in me-
roslovje, Šmartinska 140, Ljubljana.

4) Za pravilno označene se bodo štele
vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah,
na ovojnici pa bodo imele pripis “Ne odpiraj
- priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost“.

5) Za pravilno pripravljene pa se bodo
štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z
določili točke 1) tega razpisa.

Merila  za  prijavo  in  ocenjevanje  za
leto 2001 ter drugo razpisno dokumen-
tacijo dobite na Uradu RS za standardi-
zacijo in meroslovje, in sicer pri Alenki
Krebs, vsak delavnik od 9. do 14. ure, tel.
01/478-30-69.

Komisija za odpiranje prejetih vlog bo v
8 dneh od dneva odpiranja vlog pisno ob-
vestila prijavitelje, ki bodo vloge oddali ne-
pravočasno oziroma nepravilno pripravlje-
ne ali označene. Takšne vloge bo komisija
zavrgla.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 41401-30/2001 Ob-43760
Mestna občina Maribor na podlagi Pra-

vilnika o postopku in merilih za sofinancira-
nje razpisanih programov socialno huma-
nitarnih društev v Mestni občini Maribor
(Medobčinski uradni vestnik, št. 21/99)
objavlja

javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje
programov socialno-humanitarnih

društev, ki jih bo v letu 2001
sofinancirala Mestna občina Maribor

S predlogi programov se lahko na javni
poziv praviloma prijavijo društva, ki imajo
sedež v Mestni občini Maribor in so registri-
rana za opravljanje socialno-humanitarne
dejavnosti.

2. Prijava mora vsebovati:

– odločbo o registraciji in osebno ime
zastopnika društva,

– program dela in predvideno finančno
poslovanje v letu 2001,

– izpolnjen obrazec “prijava na razpis za
programe socialno humanitarnih društev v
letu 2001 v Mestni občini Maribor”, ki ga
dobite na Oddelku za družbene dejavnosti,
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Stane-
ta 1, soba 331, Lilijana Zorko,

– reference in priporočila,
– dokazilo o statusu društva v javnem

interesu oziroma potrdilo o oddani vlogi za
pridobitev statusa društva v javnem interesu
(neobvezno).

3. Mestna občina bo prednostno sofi-
nancirala:

– programe društev z večletnim delova-
njem,

– programe, ki so usmerjeni v prepreče-
vanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin obča-
nov,

– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov,

– stanovanjske skupine za odrasle.
4. Predlagani programi ne smejo biti pro-

fitno usmerjeni. S sredstvi proračuna Me-
stne občine Maribor, bodo sofinancirani v
okviru razpoložljivih sredstev (za programe
27,048.000 SIT, za stanovanjske skupine
9,000.000 SIT), največ s 50% deležem vre-
dnosti celotnega programa za čas izvedbe
do 31. 12. 2001.

5. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
v zaprtih kuvertah na zgoraj naveden naslov
s pripisom za programe socialnega varstva
2001.

6. Prijave sprejemamo do 3. 3. 2001,
odpiranje bo 5. 3. 2001.

7. Predlagatelji bodo o uvrstitvi obvešče-
ni v osmih dneh od dneva sprejetja odloči-
tve župana.

Mestna občina Maribor

Ob-43831
Občina Šmartno ob Paki po sklepu sve-

ta z dne 11. 12. 2000 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
I. Predmet prodaje:
I/1 Nepremičnine:
– parc. št. 28/5, stavbišče v izmeri

256 m2,
– parc. št. 22 pot v izmeri 969 m2

delno,
– parc. št. 20/1 zelenica v izmeri

3970 m2,
– parc. št. 20/2 stavbišče, dvorišče v

izmeri 1275 m2 delno,
vse pripisano pri vl. št. 122 k,o, Šmartno

ob Paki.
I/2 Komunalno urejeno stavbno zemlji-

šče za izgradnjo individualnih stanovanjskih
hiš:

– parc. št. 211/1 v izmeri 677 m2,
– parc. št. 211/2 v izmeri 616 m2,
– parc. št. 211/4 v izmeri 604 m2,
– parc. št. 211/5 v izmeri 567 m2,
vse pri vl. št. 449 k,.o. Šmartno ob Paki

(lokacija ob nogometnem igrišču).
Zazidalni pogoji so določeni v odloku o

zazidalnem načrtu Šmartno ob Paki, stano-

vanjska izgradnja (lastnik občina Velenje št.
7/86) z dne 30. 6. 1986.

Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, električnim, telefonskim in
kabelskim omrežjem.

II. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino pod tč.I/1

znaša za parc. št. 28/5 7,500.000 SIT, za
ostale parcele pod tč 1/1 pa 1.500 SIT za
1m2; izklicna cena za nepremičnine pod tč.
I/2 znaša 60 DEM v protivrednosti SIT po
prodajnem tečaju Banke d.d. Velenje, Ban-
čna skupina NLB na dan plačila.

V izklicni ceni za nepremičnine pod
tč. I/2 je zajeta oprema navedena pod I/2,
v ceni ni zajeta odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča kot tu-
di ne prispevki za priključitev na naprave
individualne komunalne rabe.

Nepremičnini parc. št. 28/5 in parc. št.
20/1 se prodajata v celoti ali po delih, parc.
št. 22 in 20/2 pa le delno.

III. Rok za zbiranje ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na se-

dež prodajalca občine Šmartno ob Paki z
oznako: “Ponudba za nakup nepremičnin -
Ne odpiraj v roku do 10. 3. 2001“.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 2001
po poteku roka za zbiranje ponudb s pričet-
kom ob 10. uri na sedežu prodajalca.

IV. Način prodaje
Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-

deno - kupljeno.
V. Drugi pogoji
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije in predložijo
pismeno dokazilo o plačilu varščine.

2. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini 10 % izklicne cene in jo nakazati na
ŽR št. 52800-630-10173 do dneva izteka
roka za zbiranje ponudb.

3. V primeru odstopa ponudnika od jav-
nega razpisa že vplačana varščina zapade v
korist prodajalca.

4. Plačana varščina se bo kupcu vštela
v kupnino, ponudnikom, ki na razpisu ne
bodo uspeli pa bo vrnjena v 8 dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika, brez
obresti.

5. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
prodajalcu predložiti listino pristojnega or-
gana, s katero dokazuje, da je poravnal vse
davke in prispevke ter zapadle obveznosti
svojih upnikov.

6. Kot najugodnejša ponudba bo štela
cenovno najvišja dana ponudba, pri cenovni
enaki ponudbi pa tista, pri kateri ponudnik
ponudi krajši rok plačila kupnine.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kupo-
prodajne pogodbe ne sklene.

7. Kupec, ki bo na razpisu uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh
od javnega odpiranja ponudb ter plačati ce-
lotno kupnino na ŽR prodajalca št.
52800-630-10173, v pogodbeno določe-
nem roku, sicer se šteje, da je izbrani ponu-
dnik od nakupa odstopil, varščina pa osta-
ne prodajalcu.

8. V primeru, da uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v določenem roku, se pro-
daja razveljavi, plačano varščino pa bo za-
držal prodajalec.
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9. Davščine v izklicno ceno niso zajete,
plača jih kupec. Kupec poravna vse stro-
ške v zvezi s prenosom lastninske pravice,
vključno z odvetniškimi in notarskimi
stroški.

10. Kupljena nepremičnina bo kupcu iz-
ročena v posest po plačilu celotne kupnine.

11. O tem, kdo je najugodnejši ponu-
dnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju po-
nudb ne bodo prisotni, obveščeni v petih
dneh.

12. Pregled cenilnih zapisnikov, ogled
nepremičnin in druge informacije so mogo-
či na sedežu Občine Šmartno ob Paki vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, kontaktna
oseba Kopušar Janko.

Občina Šmartno ob Paki

Ob-43835
Na podlagi 6. člena pravilnika o postop-

ku za izbiro in sofinanciranje kulturnih pro-
gramov in redne ljubiteljske kulturne dejav-
nosti na območju Občine Črnomelj, katere-
ga je Občinski svet občine Črnomelj sprejel
na seji dne 30. 1. 2001, Občina Črnomelj
objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih

programov in redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti na območju Občine

Črnomelj za leto 2001

1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2001,
namenjena sofinanciranju letnih kulturnih
programov in redne ljubiteljske kulturne de-
javnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2001.

2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih
programov se lahko prijavijo kulturna druš-
tva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
javni zavodi, ustanove in posamezni kultur-
ni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
akcij;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;

– redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih re-
zultatih;

– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pra-
vilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje
kulturnih programov in redne ljubiteljske kul-
turne dejavnosti na območju Občine Črno-
melj.

3. Na razpis za sofinanciranje redne lju-
biteljske kulturne dejavnosti imajo kulturna
društva in druga društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejav-
nost in njihove zveze in izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine
Črnomelj;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-

nosti za uresničitev načrtovanih kulturnih
akcij;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih;

– redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih re-
zultatih;

– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pra-
vilnika o postopku za izbiro in sofinancira-
nje kulturnih programov in redne ljubitelj-
sko kulturne dejavnosti na območju Obči-
ne Črnomelj.

4.1. Občina Črnomelj bo sofinancirala
programe in redno ljubiteljsko kulturno de-
javnost za naslednja področja:

– književnost in založništvo, uprizoritve-
ne umetnosti, ples in balet, vizualne umet-
nosti, posredovanje koncertnih dogodkov,
gledaliških predstav in drugih kulturno-umet-
niških dogodkov s pomočjo medijev ter ra-
dijski in televizijski kulturno-umetniški pro-
gram;

– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kul-

ture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
4.2. Občina Črnomelj bo sofinancirala

kulturne prireditve:
– Dan boja proti okupatorju;
– Dan državnosti;
– Dan samostojnosti;
– Kulturne prireditve za otroke;
– Mednarodno sodelovanje.
5. Prijava mora vsebovati:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo in

zahtevane priloge. Obrazci razpisne doku-
mentacije se dvignejo v prostorih Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, v sobi št. 29 ali v
sobi št. 4/II in na sedežu SKLD, OI Črno-
melj, Ulica Mirana Jarca 20, od 19. 2. 2001
dalje;

b) dokazilo o sedežu na območju Obči-
ne Črnomelj;

c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2000, potrjeno na ustreznem orga-
nu društva oziroma zavoda;

d) kopijo zaključnega računa za preteklo
leto, potrjeno s strani Agencije za plačilni
promet, davčno številko in številko žiro ra-
čuna;

e) program dela in finančni načrt za leto
2001;

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu ter članarini in podatke o številu
članov.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena v
razpisni dokumentaciji.

7. Rok za predložitev vloge in vseh za-
htevanih dokumentov je 30. 3. 2001 do 12.
ure, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna
– soba št. 29. Prijave morajo biti oddane v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za pro-
grame in redno ljubiteljsko kulturno dejav-
nost za leto 2001”.

8. O višini sredstev na tem razpisu bodo
vlagatelji obveščeni v roku 8 dni od spreje-
tja sklepa župana.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite na občinski upravi pri Moj-
ci Stjepanovič (tel. 07/306-11-10 ali
07/306-11-16).

Občina Črnomelj

Ob-43836
Na podlagi 3. člena Navodila o zagotav-

ljanju sredstev iz proračuna Občine Črno-
melj za izvajanje nalog na področju social-
nega varstva (Ur. l. RS, št. 110/00), razpi-
suje Občina Črnomelj

javni razpis
za sofinanciranje socialno varstvenih

programov na območju Občine
Črnomelj v letu 2001

1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
izvajanje nalog na področju socialnega var-
stva za leto 2001. Za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Črnomelj v proraču-
nu za leto 2001 zagotovljenih:

– proračunska postavka 4120 – sofinan-
ciranje humanitarnih programov 3,686.240
SIT;

– proračunska postavka 4119 – sofinan-
ciranje letovanja socialno ogroženih otrok
329.784 SIT.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialno varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovo-

ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov ustanovijo posamezniki v skla-
du z zakonom, ali verske skupnosti;

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali so-
cialne potrebe svojih članov;

– invalidske organizacije, kot prostovo-
ljne in neprofitne organizacije, ki jih ustano-
vijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne social-
ne programe in storitve, utemeljene na zna-
čilnostih invalidnosti po posameznih funkci-
onalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invali-
dov – občanov Občine Črnomelj;

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske pro-
grame izboljšanja kvalitete življenja za obča-
ne Občine Črnomelj.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Črnomelj oziroma na nje-
ne občane.

3. V letu 2001 bo Občina Črnomelj sofi-
nancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invali-
de in ostarele:

– sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delu-
jejo v javnem interesu na področju socialne-
ga varstva;

– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;

– sofinanciranje skupin ostarelih za sa-
mopomoč;

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi.

4. Predlagatelji programov morajo ob pri-
javi posredovati naslednje podatke:

a) izpolnjen obrazec – vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
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dvignete v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3 – v sobi št. 29 ali v sobi št. 4/II)
od 19. 2. 2001 dalje;

b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj, ali delujejo tudi na obmo-
čju Občine Črnomelj – odločba o registraci-
ji društva;

c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2000, potrjeno na ustreznem orga-
nu društva;

d) kopijo zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet, davčno številko in številko žiro ra-
čuna;

e) program dela in finančni načrt za leto
2001;

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov iz območja Občine Črno-
melj ter podatke o višini članarine.

Za izvedbo posameznih programov mo-
rajo predlagatelji posredovati naslednje po-
datke:

a) popolno ime in naslov izvajalca pro-
grama oziroma projekta;

b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;

c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;

d) časovno dinamiko realizacije projek-
ta.

Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa dru-
gim področjem delovanja društva, sicer vlo-
ga ne bo uvrščena v obravnavo.

5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija;
– sedež društva ali podružnice je na ob-

močju Občine Črnomelj, oziroma je pro-
gram dejavnosti zastavljen tako, da organi-
zacija vključuje v program člane iz Občine
Črnomelj;

– kvaliteta programov (množičnost vklju-
čevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);

– vključenost članov iz Občine Črnomelj.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahte-

vanih dokumentov je 30. 3. 2001 do 12.
ure, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj, sprejemna pisarna – so-
ba št. 29. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis za programe
socialnega varstva za leto 2001”.

7. Občinska uprava v 15 dneh po za-
ključku razpisa pripravi predlog izbora izva-
jalcev in ga posreduje Odboru za družbene
dejavnosti, ta pa v potrditev županu. O izbo-
ru izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 15 dneh po
sprejemu sklepa župana.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite na občinski upravi pri
Mojci Stjepanovič (tel. 07/306-11-10 ali
306-11-16).

Občina Črnomelj

Ob-43837
Na podlagi 18. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Uradni list RS, št. 75/94), 41. člena

statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št.
50/95, 80/98) in 5. člena Pravilnika o po-
stopku za izbiro kulturnih projektov in obli-
kovanju kulturnih programov, ki se financi-
rajo in sofinancirajo iz javnih sredstev (Ura-
dni list RS, št. 109/99; v nadaljevanju: pra-
vilnik) in sprejetem Odloku o občinskem
proračunu za leto 2001, Občina Trebnje
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje in

sofinanciranje kulturnih projektov in
programov financiranja iz sredstev

občinskega proračuna namenjenih za
kulturo za leto 2001

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.

2. Občina zbira predloge za financiranje
in sofinanciranje iz naslednjih razpisnih po-
dročij kulturnih programov in projektov:

– za varstvo kulturne dediščine,
– za izvajanje kulturnih programov,
– za ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– za investicije v javno infrastrukturo na

področju kulture,
– za vzpodbujanje umetniške ustvarjal-

nosti.
3. Predloge programov in projektov lah-

ko pošlje predlagatelj, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje in predlože ustrezna dokazila:

– da je prijavitelj registriran za opravlja-
nje kulturno-umetniških dejavnosti območje
Občine Trebnje,

– da je samostojni ustvarjalec na podro-
čju kulture, registriran v Občini Trebnje,

– kulturno-umetniška društva, ki deluje-
jo na območju Občine Trebnje,

– druga društva, ki imajo v svojih usta-
novnih aktih določeno opravljanje kulturne
dejavnosti in zveze društev, registriranih v
Občini Trebnje,

– da je predlagatelj (so) lastnik kulturne-
ga spomenika.

4. Financiranje stalnih neprogramskih
stroškov

Financiranje stalnih neprogramskih stro-
škov ni predmet tega razpisa.

5.Okvirna vrednost sredstev za progra-
me in projekte javnega razpisa s kulturnih
področij Občine Trebnje za leto 2001 zna-
ša 28,750.000 SIT.

6. Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov

Občina Trebnje zbira za predloge iz na-
slednjih področij ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti:

– glasba, gledališče in lutke, folklora, film
in video, ples, likovno ustvarjanje in fotogra-
fije, literatura ter multimedialni projekti, ki
združujejo omenjena področja,

– založništvo,
– mednarodno sodelovanje,
– raziskovalne naloge,
– druge naloge, ki smiselno izhajajo iz

omenjenih področij,
– kulturna dediščina,
– umetniška ustvarjalnost.
Našteti programi in projekti, ki imajo širši

občinski pomen, sodijo v eno od naslednjih
skupin:

1. priprava in izvedba prireditev z ude-
ležbo skupin ali posameznikov iz določe-
nega območja, ki so namenjene predstavi-

tvi, primerjanju in strokovnem vrednotenju
programskih in izvajalskih dosežkov in
organizacija lastnih izobraževalnih oblik, ki
se jih bodo udeležili posamezniki ali
skupine,

2. priprava, izvedba prireditev in izobra-
ževalnih oblik na občinski ravni,

3. sodelovanje skupin in posameznikov
na prireditvah na občinski, medobmočni in
državni ravni, ki so namenjena predstavitvi,
primerjanju in strokovnem vrednotenje iz-
branih in izvajalskih dosežkov in udeležba
na izobraževanju,

4. soorganizacija prireditev na občinski
ali državni ravni in sodelovanje izbranih sku-
pin in posameznikov na prireditvah, ki pro-
movirajo najboljše dosežke svoje zvrsti širši
javnosti,

5. soorganizacija mednarodnih priredi-
tev, udeležba na mednarodnih festivalih in
tekmovanjih v državi in tujini ter predstavlja-
nje občine v državi in tujini,

6. samostojni projekti društev, skupin in
posameznikov, ki v programskem in izvajal-
skem pogledu znatno presegajo splošno ka-
kovostno raven svojega okolja in kažejo ino-
vativne pristope,

7. založništvo,
8. kulturna dediščina,
9. umetniška ustvarjalnost.
1.Temeljna merila za vzpodbujanje umet-

niške ustvarjalnosti in založništvo:
– kakovost (estetska vrednost, vzgojnost

in primernost starostni stopnji, znanstvena
veljavnost in temeljnost, inovativnost, aktu-
alnost),

– skupni slovenski prostor (občine, re-
gije),

– uveljavljanje slovenske narodne in kul-
turne identitete.

2. Temeljna merila na področju investicij
v javno infrastrukturo na področju kulture:

Prijaviteljem – javnim zavodom, katerih
ustanovitelj je Občina Trebnje, se investicije
financirajo v 100% deležu iz občinskega
proračuna. Ostalim prijaviteljem občina so-
financira investicije največ v deležu 40%,
ostalo razliko do vrednosti projekta zagoto-
vi(jo) sofinancer (ji).

Upoštevani bodo prijavitelji, ki izvajajo
kulturno dejavnost občinskega pomena, ka-
terih program se financira iz občinskega pro-
računa in nadaljujejo (zaključujejo) že priče-
to investicijo. Prednostno bodo upoštevani
javni zavodi in objekti, katerih je ustanovitelj
oziroma lastnik Občina Trebnje.

3. Temeljna merila za izvajanje kulturnih
programov in projektov:

– da je program usklajen s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz sta-
tuta predlagateljev in programskih ciljev,

– kakovost doslej realiziranega progra-
ma, dodatnih programov in projektov; viso-
ko ocenjene predstave in prireditve s strani
domače strokovne javnosti, nagrade in ude-
ležbe na pomembnih mednarodnih in do-
mačih festivalih, stanovske nagrade za
umetniške dosežke,

– delež lastnih prihodkov v skupni finan-
čni konstrukciji (povprečna srednja vre-
dnost: 30%)

– odmevnost doslej realiziranega progra-
ma: število gledalk in gledalcev, primerna
zasedenost glede na velikost dvorane, od-
mevnost v medijih, strokovne kritike,
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– da predlagatelji v prijavi programov in
projektov obetajo kakovostno in zanimivo
izvedbo.

Za projekte vizualne umetnosti (razstave
in kulturno zgodovinske razstave) se upo-
rabljajo še naslednja merila:

– da časovno ali tematsko zajema zao-
kroženo celoto avtorjevega opusa,

– da jo spremlja celoten katalog, ki pred-
stavlja razstavljeni opus,

– da predstavlja določeno temo ali tezo,
ki pojasnjuje stilno ali časovno obdobje ali
išče nove zorne kote pri vrednotenju dolo-
čene umetniške problematike,

– da predstavlja tematiko kulturno zgo-
dovinskega obdobja na področju občine ozi-
roma širšega območja Občine Trebnje.

4. Temeljna merila za glasbeno umet-
nost:

a) na področju glasbenega založništva:
– da predlagatelji izkazujejo založništvo

in samo založniško dejavnost,
– da predlagatelj zagotavlja ustrezno ra-

ven izvedbe,
– da se predlagatelj v prijavi izkaže s

pisno izjavo založnika o ustvaritvi predlaga-
ne izdaje v založniški program.

b) na področju glasbene ustvarjalnosti:
– da predlagatelj zagotavlja javno izved-

bo novega ali njegovo medijsko predsta-
vitev,

– da se predlagatelj v prijavi izkaže s
pisno izjavo producenta javne izvedbe,

– da se predlagatelj izkaže z referenca-
mi na področju distribucije kulturnih dobrin.

5. Temeljna merila za izvajanje kulturne
ljubiteljske dejavnosti:

– kvalitetno in redno delo društva, ki ga
potrjujejo nagrade in priznanja,

– množičnost članstva in število nasto-
pov,

– udeležba na predstavah, število sekcij
v društvu,

– tradicionalnost kulturne prireditve.
6. Temeljna merila za izvajanje varstva

kulturne dediščine:
– dokazilo o lastništvu spomenika,
– dokazilo o razglasitvi spomenika lokal-

nega pomena oziroma pozitivno mnenje pri-
stojne območne enote za varstvo kulturne
dediščine,

– predstavitev subjekta, ki se na razpis
prijavlja,

– okvirno časovno trajanje projekta
obnove,

– upravno dovoljenje,
– finančno konstrukcijo projekta, ki mo-

ra obvezno vsebovati:
– prihodke,
– odhodke,
– predračun oziroma ponudbe,
– izjavo o zagotavljanju najmanj 60% la-

stnih sredstev od pogodbene vrednosti pro-
jekta.

7. Izbira predlogov
Občina Trebnje bo izbrala predloge kul-

turnih programov in projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o postopku za izbiro
kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih
programov, ki se financirajo in sofinancirajo
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 109/99).

Za razrešitev morebitnih nejasnosti v tem
razpisu se bodo uporabljale določbe pravil-
nika iz prvega odstavka in določila zakon-
skih predpisov.

8. Način in rok prijave programov in pro-
jektov

Predlagatelji lahko dobijo obrazce za
prijavo predlogov ter merila in kriterije v
času uradnih ur ves čas razpisa na vložišču
Občine Trebnje, Goliev trg 5, sedežu OI
SLKD Trebnje in ZKD Trebnje, Trebnje,
Kidričeva 2.

Pripadniki romske skupnosti v Občini
Trebnje prijavijo svoje kulturne programe ta-
ko, da jim občina nudi sodelovanje in stro-
kovno pomoč pri pripravi programov.

Rok za oddajo predlogov je en mesec
po tej objavi. Razpis se objavi tudi v Glasilu
občine. Predlogi morajo biti podani na
ustreznih prijavnih obrazcih (za področja, ki
obstojajo), ostala dokazila pa priložena.

Predlogi se pošljejo na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v zapr-
tih ovojnicah na katerih mora biti oznaka
“Javni razpis – kultura 2001“ ter oznaka
področja npr.: varstvo kulturne dediščine.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime)
predlagatelja in naslov pošiljatelja.

Da bi lahko Občina Trebnje zagotovila
enakovredno obravnavo vseh v razpisnem
roku oddanih prijav, bo za predloge, ki ne
bodo oddani v skladu z razpisnimi pogoji,
postopala v skladu z določili Pravilnika in
drugih predpisov.

Občina Trebnje bo predlagatelje obve-
stila o izboru v petnajstih dneh po sprejetju
sklepa na Občinskem svetu občine Treb-
nje.

9. Oseba pooblaščena za dajanje infor-
macij: Miro Hrenk, tel. 07/348-11-33, faks
07/348-11-31.

Občina Trebnje

Ob-43882
Na podlagi 3. člena Navodila o zagotav-

ljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje
za izvajanje nalog na področju socialnega
varstva (Ur. l. RS, št. 31/2000) razpisuje
Občina Trebnje

javni razpis
za zbiranje predlogov za dodelitev

sredstev za izvajanje nalog na področju
socialnega varstva za leto 2001

1. Občina Trebnje razpisuje zbiranje pre-
dlogov za dodelitev sredstev za izvajanje
nalog na področju socialnega varstva za le-
to 2001. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Trebnje v proračunu za leto
2001 zagotovljenih 11,400.000 SIT.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– javni socialnovarstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovo-

ljne in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov občine Trebnje, ustanovijo po-
samezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot pro-
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z
namenom, da bi v njih skupno reševali soci-
alne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije, kot prosto-
voljne in neprofitne organizacije, ki jih
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo pose-
bne socialne programe in storitve, uteme-
ljene na značilnostih invalidnosti po posa-

meznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo
socialni položaj invalidov – občanov obči-
ne Trebnje,

– druga društva, zavodi, zasebne usta-
nove in zasebniki, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale ali občinske pro-
grame izboljšanja kvalitete življenja za obča-
ne občine Trebnje.

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje občine Trebnje oziroma njene ob-
čane.

3. V letu 2001 bo Občina Trebnje sofi-
nancirala naslednje naloge in programe s
področja skrbi za socialno ogrožene, invali-
de in ostarele:

– sofinanciranje programov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem
interesu na področju socialnega varstva,

– sofinanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok,

– sofinanciranje izvajanja projekta “Treb-
nje zdrava občina – občina dobrih medčlo-
veških odnosov“ oziroma podprojektov: dru-
žinski dan, priprava na zakon, šola za star-
še, skupine za sožitje, raziskovalni tabor,
vikend seminar, ustvarjalne delavnice, pu-
blikacije – kvaliteta življenja: profil in plan,
drugi programi vezani na ta projekt,

– sofinanciranje programov za aktivno
preživljanje prostega časa otrok in mlado-
stnikov med poletnimi počitnicami,

– sofinanciranje skupin ostarelih za sa-
mopomoč,

– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi,

– organiziranje skupin enoroditeljskih
družin,

– preventivni programi za rejnike.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi posre-

dovati naslednje podatke:
a) o predlagatelju:
– dokazilo, da imajo sedež v občini Treb-

nje ali da delujejo tudi na območju občine
Trebnje,

– da imajo usklajena pravila (statut) z za-
konom o društvih in so registrirani za oprav-
ljanje socialnovarstvenih storitev,

– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov iz Občine
Trebnje ter podatke o višini članarine,

– kopijo zaključnega računa za preteklo
leto, potrjenega s strani Agencije za plačilni
promet, davčno številko in številko žiro ra-
čuna.

b) o programu:
– popolno ime in naslov izvajalca pro-

grama oziroma projekta,
– naziv programa oziroma projekta,
– opis vsebinskega programa za vsako

prijavljeno akcijo, iz katere bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije s prikazom
višine posameznih stroškov,

– finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja,

– časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora

ustrezati razpisanemu področju (sociala), ne
pa drugim področjem delovanja društva, si-
cer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. Druš-
tva, ki so prejela sredstva občinskega pro-
računa v letu 2000 in še niso dostavila po-
ročila v skladu s pogodbo za preteklo leto,
morajo posredovati tudi poročilo o izvedbi
programov v lanskem letu.
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Pri pripravi programov in njihovih virov
financiranja je potrebno upoštevati, da bo
občina le sofinancirala programe v deležu,
razen pri projektih, ki se izvajajo za Občino
Trebnje.

5. Prednost pri izboru imajo tisti izvajal-
ci, ki že imajo izkušnje in reference z izvaja-
njem nalog s področja socialnega varstva
med društvi pa društva, ki bodo dostavila
odločbo o podelitvi statusa društva, ki delu-
je v javnem interesu.

6. Predlogi morajo biti posredovani v ro-
ku 30 dni po dnevu objave v Uradnem listu
Republike Slovenije na naslov: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Javni
razpis – socialno varstvo.

7. Oddelek za družbene dejavnosti Ob-
čine Trebnje v 15 dneh po zaključku razpi-
sa pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga
posreduje županu, ta pa v potrditev občin-
skemu svetu. O izboru izvajalcev posamez-
nih programov bodo kandidati pisno obve-
ščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene po-
godbe.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som se dobe na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Trebnje pri Branki Kržič (tel.
068/34-81-124).

Občina Trebnje

Javne dražbe

Št. 0512-466/10-01 Ob-43687
Republika Slovenija, Ministrstvo za

notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 21. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00), 6. člena Uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in 61/99) ter Sklepa Vlade
Republike Slovenije o sprejemu programa
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leto 2000, št. 460-16/99-1
(N), z dne 10. 12. 1999 objavlja

javno dražbo
za odprodajo premičnin, in sicer

rabljenih prevoznih sredstev
Ministrstva za notranje zadeve, z

zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
Premičnine - rabljena prevozna sredstva

Ministrstva za notranje zadeve, 48 enot, in
sicer: osebna, tovorna, intervencijska,
terenska vozila in kombiji, motorji, motorna
kolesa in kolesa ter prikolice.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

Možen je le odkup vseh enot, ki so
predmet prodaje, v celoti.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje. Ponudba, v
kateri ne bo ponujen odkup vseh enot v
celoti, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
dražbe, skupaj 5,172.000 SIT, ki je
vrednost, ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na
premičninah; rok plačila ne sme biti daljši od
8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

– način plačila: virmansko,
– številka računa: 50100-637-55284

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: 28

17116-2401002-46601001.
Dražitelji morajo v ponudbi priložiti

potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu dražitelju

vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– premičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih
do svojih upnikov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo
enake ali višje od izhodiščne (izklicne)
prodajne cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno
pogodbo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem
roku, bo prodajni postopek razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dražbe
obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o izidu
pisno obveščeni v roku 4 dni od javnega
odpiranja ponudb,

– ustrezni davek in vse druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec,

– uspelemu dražitelju se premičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

6. Ogled premičnin
Ogled premičnin, ki so predmet javne

dražbe, je mogoč od dneva objave javne
dražbe do roka za oddajo pisnih ponudb od
10. do 12. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo in sicer na Vodovodni 93a
v Ljubljani pri Franciju Podgrajšku.

7. Dokumentacija: dražitelji bodo s
podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz
dokumentacije predmetne javne dražbe, ki
jo lahko zahtevajo od dneva te objave javne
dražbe do roka za oddajo ponudb, in sicer
med 10. do 12. uro, razen dnevov, ko
državni organi ne delajo, in sicer na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Generalna policijska uprava,
Skupne službe, Sekcija za finančne in
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a, pri g. Podgrajšku, tel.472 5663.

Ponudniki morajo za dvig
dokumentacije predložiti pisno zahtevo za

dvig dokumentacije z navedbo osnovnih
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka) ter dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za doku-
mentacijo:

– znesek: 1.000 SIT,
– način plačila: virmansko,
– številka računa: 50100-637-55284

(Ministrstvo za notranje zadeve),
– sklicna številka: 28

17116-2401002-46601001.
8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-

trebno predložiti do 9. 3. 2001, najkasneje
do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni
obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 3.
2001,  ob  13. uri,  na  naslovu:  Ministrstvo
za  notranje  zadeve,  Sektor  za  finance,
plan  in  investicije,  oddelek  za  investicije
in  javna  naročila,  Referat  za  javne
razpise,  Cankarjeva  4,  Ljubljana,
medetaža.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja
ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb,
komisiji izročiti na vpogled dokument s
fotografijo, katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Razpisi delovnih
mest

Št. 3/2001 Ob-43635
Zavod za živinorejo in veterinarstvo Ce-

lje, p.o., Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje,
razpisuje prosto delovno mesto

za svetovalko za kmečko družino in
razvoj dopolnilnih dejavnosti na enoti
za kmetijsko svetovanje Ravne.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– VII. stopnja izobrazbe (univ. dipl. inž.
agr. ali univ. dipl. inž. živ. tehnol.),

– opravljena licenca ali specializacija za
kmetijskega svetovalca,

– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije,
– lasten avto.
Pričetek dela je 1. 4. 2001.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen delovni čas.
Prijave pošljite v roku 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku

8 dni po opravljeni izbiri.
Zavod za živinorejo in veterinarstvo

Celje, p.o.
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Druge objave

Št. 4188/00 (32) Ob-43798
Stečajni dolžnik Plutal, d.d., Ljubljana,

v stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana, ob-
javlja

informativno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev

Predmet zbiranja ponudbe je terjatev iz
naslova plačila obrokov do dveh kupcev
stanovanj po Stanovanjskem zakonu po
stanju na 1. 1. 2001 v skupnem znesku
1,853.613 SIT, prodaja pa se terjatev po
stanju na dan sklenitve pogodbe, pri če-
mer obstoji obveznost plačila 10% posa-
meznega obroka kupnine Slovenski od-
škodninski družbi.

Predmet ponudbe je lahko le terjatev v
celoti s prevzemom obvezne poravnave
10% terjatve do SOD.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 8
dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika s pripisom “ponudba”.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji ter-
jatve, kakor vse stroške v zvezi s sestavo
pogodbe in prenosom lastninske pravice.

Ponudbe dostavite na naslov: Plutal,
d.d., v stečaju, Cesta v Gorice 8, p.p. 2919,
Ljubljana, najpozneje v roku 10 dni po obja-
vi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.

Plutal, d.d., Ljubljana – v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše

Št. 4188/00 (32) Ob-43805
Stečajni dolžnik Plutal, d.d., Ljubljana,

v stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana, ob-
javlja

informativno zbiranje ponudb
za prodajo premoženja

Predmet zbiranja ponudbe je zasedeno
stanovanje v Ljubljani, Stari trg, v izmeri
52,83 m2, prvo nadstropje, na katerem ima
najemnik predkupno pravico.

Predmet ponudbe je lahko le nakup ne-
premičnine s prevzemom bremena.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 8
dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika: Plutal, d.d., v stečaju, Cesta
v Gorice 8, p.p. 2919 Ljubljana, s pripisom
“ponudba”.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
premoženja, kakor vse stroške v zvezi s

sestavo pogodbe in prenosom lastninske
pravice.

Ponudbe dostavite najpozneje v roku 10
dni po objavi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.

Plutal, d.d., Ljubljana – v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše

Ob-43809
Stečajni upravitelj družbe BIG-FIS,

d.o.o., v stečaju, Vrh pri Višnji Gori 6, 1294
Višnja Gora, objavlja skladno s sklepom ste-
čajnega senata z dne 5. 1. 2001

javno zbiranje ponudb za odprodajo
dolžnikovih terjatev

Predmet prodaje so sledeče terjatve:
1. Terjatev v višini 2,204.574,20 SIT z

zakonitimi zamudnimi obrestmi od 17. 3.
1994 do dneva poplačila, do dolžnika Me-
disense, d.o.o. na podlagi pravnomočne
sodbe Temeljnega sodišča v Ljubljani, eno-
te v Ljubljani opr. št. VII Pg 204/94 z dne
14. 6. 1994. Terjatev je zavarovana z za-
stavno pravico na nepremičnini vl. št. 4573
k.o. Trnovsko predmestje.

2. Terjatev v višni 431.432 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije na dan plačila s 25% letnimi
zamudnimi obrestmi od 12. 4. 1995 dalje
do dokončanega poplačila, do dolžnikovih
solidarnih dolžnikov Šercer Andreja in Vr-
šec Igorja, oba iz Ljubljane, po sodni porav-
navi Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št.
III P 92/95 z dne 13. 4. 1995.

3. Terjatev v višini 20.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ljub-
ljanske banke na dan plačila, z zamudnimi
obrestmi kot jih banke v Sloveniji priznavajo
za devizne vloge na vpogled za valuto DEM,
od 24. 8. 1992 dalje do poplačila, do dol-
žnikove dolžnice Nevenke Roš iz Domžal,
na podlagi pravnomočne sodbe Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. P 233/93 z
dne 28. 3. 1995.

Terjatve pod: 1, 2 in 3 se prodajajo s
30% diskontom (glavnica s pripadajočimi
obrestmi do dne 15. 2. 2001).

Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in

pravne osebe, ki najkasneje do 28. 2. 2001
vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene
(to je glavnica s pripisom obresti do dne
15. 2. 2001), na žiro račun prodajalca
50104-690-0921742.

2. Interesenti naj pošljejo ponudbe, mo-
rajo v ponudbi navesti ponujeno ceno, ven-
dar ne manjšo do 30% diskonta za posa-
mezno terjatev, ter plačilne pogoje, najka-
sneje do 28. 2. 2001 na naslov Okrožnega
sodišča v Ljubezni s pripisom: odkup terja-
tev BIG FIS.

3. Varščina se ne obrestuje, uspelemu
ponudniku jo bomo obračunali v kupnino,
neuspelim pa vrnili najkasneje do 9. 3.
2001.

4. Uspeli ponudnik mora s stečajnim
upraviteljem v roku 8 dni po prejemu odloči-
tve o izbiri ponudnika skleniti kupno pogod-
bo, in plačati celotno kupnino v roku 15 dni

po podpisu pogodbe ali pa predložiti bančno
garancijo prvovrstne domače ali tuje banke
“na prvi poziv in brez ugovora” za višino razli-
ke med plačano varščino in ponujeno kupni-
no, če je rok plačila daljši od 15 dni.

5. Terjatev preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine.

6. Odpiranje ponudb bo dne 1. 3. 2001
ob 14. uri v sobi št. 307 Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani.

Vse potrebne informacije so možne pri
stečajnem upravitelju Bončina Igorju, tel.
01/432-73-50 v vsak delovnik med 9. in
12. uro.

BIG-FIS, d.o.o., v stečaju
Višnja Gora

stečajni upravitelj
Igor Bončina, dipl. ek.

Ob-43705
Na podlagi sklepa skupščine z dne

30. 6. 2000 o začetku redne likvidacije
družbe Poteza – Hranilnica, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in na pod-
lagi objave vpisa začetka redne likvidacije,
spremembe firme in zastopnika, v Uradnem
listu RS, št. 7 z dne 1. 2. 2001, Rg-569,
objavljam

poziv upnikom

Upnike družbe Poteza – Hranilnica,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, pozivam, da
z vlogo v dveh izvodih, kateri so priložena
ustrezna dokazila, v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju.

Drago Simčič
likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 20905-7/01-222 Ob-43651
Republika Slovenija, Upravna enota Rad-

lje ob Dravi, Oddelek za upravne notranje
zadeve izdaja na podlagi 51. člena ZUP
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) ter
pooblastila načelnice Upravne enote Radlje
ob Dravi, št. 031-2/97 z dne 15. 9. 1997 v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega pre-
bivališča Vilibalda Praprotnika, roj. 5. 7.
1929 v Orlici, čigar prebivališče je nezna-
no, naslednji sklep:

1. Vilibaldu Praprotniku, roj. 5. 7. 1929
v Orlici, s prijavljenim stalnim prebivališčem
Brezno št. 44, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi začasni zastopnik.

2. Za začasno zastopnico se postavi
Marjana Švajger, delavka Upravne enote
Radlje ob Dravi.

3. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi stranka sama, njen pooblaščenec
ali zakoniti zastopnik.

4. Zoper ta sklep ni pritožbe.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-09/93-3 Ob-43735
Pravila sindikata Komunalno podjetje

Gornja Radgona, Trate 7, 9250 Gornja
Radgona, ki so bila z odločbo št.
028-9/93-3 z dne 21. 5. 1993 vzeta v
hrambo pri Občini Gornja Radgona pod zap.
št. 23, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov z dnem 2. 2.
2001.

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-43782
Ime javnega glasila: časopis Vestnik in

Radio Murski val.
Viri financiranja: v glavnem iz lastnih vi-

rov (naročnina, oglasi).
Struktura kapitala: družba pooblaščenka

IVR, d.o.o., 33% Slovenski odškodninski
sklad 10%, 51% zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci in 6% lastni sklad delnic.

Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Dragutin Belo-

glavec – predsednik, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Nataša Praprotnik, Jože Graj in Ne-
venka Emri.

Ob-43725
Ime javnega glasila: Primorske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

KBM Infond, Družba za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.o.o., Vita Kraigherja 5,
Maribor.

Izdajatelj:  Primorske  novice,  Časopi-
sno založniška družba, d.o.o., Koper, Uli-
ca OF 12.

Uprava izdajatelja: direktorica Barbara
Verdnik.

Ob-43726
Ime javnega glasila: DELO.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43727
Ime javnega glasila: Slovenski delničar.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43728
Ime javnega glasila: Grafičar.
Viri  financiranja:  prihodki  iz  poslo-

vanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43729
Ime javnega glasila: Nedelo.
Viri  financiranja:  prihodki  iz  poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43730
Ime javnega glasila: Golden drum ma-

gazine.
Viri  financiranja:  prihodki  iz  poslo-

vanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43731
Ime javnega glasila: MM Marketing ma-

gazin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

PID ZVON ENA, d.d., Maribor, Slovenski
odškodninski sklad, d.d.

Izdajatelj: DELO časopisno in založniško
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Jure Apih, Ivo Oman, Emil Šuštar.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alek-
sander Bratina, Milan Gerič, Miran Koren,
mag. Jože Lenič, Tone Turnšek, Boris Za-
krajšek.

Ob-43732
Ime javnega glasila: Slovenske novice.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Slovenske novice, časopisno založniško po-
djetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.

Izdajatelj: Delo desk, časopisno založni-
ška družba, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Direktor izdajatelja: Tit Doberšek.

Št. 27/01/2001 Ob-43887
Ime javnega glasila: Radio Triglav.
Izdajatelj javnega glasila: Radio Triglav

Jesenice, d o.o., Jesenice, Trg Toneta Ču-
farja 4.

Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-
vanja.

Več kot 10% upravljalskih pravic: Nacio-
nalna finančna družba 2, Investicijski sklad,
d.d., Ljubljana, Trdinova 4, Rina Klinar, Plav-
ški Rovt 7c, Jesenice.

Poslovodstvo: direktorica mag. Rina
Klinar.

Objave
Agencije za trg

vrednostnih papirjev

Št. 186/01 Ob-43768
Agencija za trg vrednostnih papirjev na

podlagi 9. člena sklepa o določitvi progra-
ma in načina opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj, potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika in člana uprave družbe
za upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/00), objavlja

datum in kraj preizkusa ter druge
podatke povezane z opravljanjem

preizkusa strokovnih znanj

Preizkusi strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika ozi-
roma člana uprave družbe za upravljanje,
bodo potekali na sedežu Agencije za trg
vrednostnih papirjev, v naslednjih terminih:

1. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov borznega posrednika
– 3. 4. 2001,

2. preizkus strokovnih znanj, potrebnih
za opravljanje poslov člana uprave družbe
za upravljanje – 4. 4. 2001.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: Predpisi, ki se nanašajo na
poslovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.
l. RS, št. 56/99).

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99):

– delniška družba (1.–24. člen, 29.–
71. člen, 169.–398. člen, 460.–495. člen,
511.–545. člen).

3. Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97).

4. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99).
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5. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89,
57/89):

– sklenitev pogodbe (26.–45. člen),
– vrednostni papirji (234.–256. člen),
– hramba (712.–721. člen),
– mandatna pogodba (749.–770. člen),
– komisija (771.–789. člen).
6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19–22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23–30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31–36).
7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: Predpisi, ki se nanašajo na

poslovanje z vrednostnimi papirji v tujini
1. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l.

RS, št. 23/99):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1.–

32. člen in 39.–49. člen).
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-

dnostnih papirjev v tujini (Ur. l. RS, št.
50/99).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 50/99).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective in-
vestment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: Pravila in postopki institucij
trga vrednostnih papirjev oziroma izvede-
nih finančnih instrumentov

1. Pravila in postopki poslovanja Ljub-
ljanske borze d.d, Ljubljana.

2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: Poznavanje namena, značil-
nosti in uporabe posameznih vrst vredno-
stnih papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Publishing, INC;
poglavje - Ecomomics page 304–317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1–16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Financial Publis-
hing, Inc., strani 111–128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10–16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22–28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1–6.

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc.,

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: Finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51–103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19–42.

Sklop 7: Poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Izvajanje naročil, transakcije in porav-
nava obveznosti iz poslov, sklenjenih za ra-
čun strank: Barbara Dolenc, interno gradi-
vo, 2000.

2. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185–203.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov člana uprave družbe za upravljanje:

Sklop 1: Predpisi, ki se nanašajo na
poslovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.
l. RS, št. 56/99).

2. Zakon o investicijskih skladih in
družbah  za  upravljanje  (Ur.  l.  RS,  št.
6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98,
26/99).

3. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94,
20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99):

– delniška družba (1.–24. člen, 29.–
71. člen, 169.–398. člen, 460.–495. člen,
511.–545. člen).

4. Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97).

5. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99).

6. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99):

– vzajemni pokojninski sklad (12. del,
poglavje 3),

– pokojninska družba (12. del, pogla-
vje 4),

– nadzor (12. del, poglavje 8).
7. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.

SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89,
57/89):

– sklenitev pogodbe (26.–45. člen),
– vrednostni papirji (234.–256. člen),
– hramba (712.–721. člen),
– mandatna pogodba (749.–770. člen),
– komisija (771.–789. člen).
8. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,

Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19–22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23–30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31–36).
9. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: Predpisi, ki se nanašajo na

poslovanje  z  vrednostnimi  papirji  v
tujini

1. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 23/99):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1.–
32. člen in 39.–49. člen).

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-
dnostnih papirjev v tujini (Ur. l. RS, št.
50/99).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 50/99).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective in-
vestment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: Pravila in postopki institucij
trga vrednostnih papirjev oziroma izvede-
nih finančnih instrumentov

1. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: Poznavanje namena, značil-
nosti  in  uporabe  posameznih  vrst  vre-
dnostnih  papirjev  in  finančnih  instru-
mentov

1. Osnove ekonomske teorije: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Publishing, INC;
poglavje - Ecomomics page 304–317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1–16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Financial Publis-
hing, Inc., strani 111–128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10–16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22–28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1–6.

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc., Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A.
S.: Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: Finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51–103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19–42.

Sklop 6: Poslovanje investicijskih skla-
dov

1. Fundamentals of Investing: Lawrence
J. Gitman, Michael D. Joehnk, HarperCol-
lins Publishers Inc., Seventh Edition, 1998
- poglavje 13; Mutual funds: An Indirect Ro-
ute to the Market, (strani 495–536).

Sklop 7: Poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185–203.
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Zahteve kandidatov za opravljanje preiz-
kusa strokovnih znanj, potrebnih za oprav-
ljanje poslov borznega posrednika oziroma
člana uprave družbe za upravljanje, s prilo-
ženim potrdilom o plačilu takse, plačane na
žiro račun 50100-637-56507, sprejema
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 6 (telefon
01/280-04-00), najkasneje do deset dni
pred rokom opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Objave delniških
družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-43880
Na podlagi 465. člena zakona o gospo-

darskih družbah objavlja družba Mercuri In-
ternational Dubai Holding AB iz Göteborga,
P.O.Box 5419, Švedska, da je pridobila
100% poslovni delež v družbi Mercuri Inter-
national, usposabljanje in svetovanje za pro-
dajo in trženje, d.o.o., Ljubljana.
Mercuri International Dubai Holding AB

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-43704
Direktor družbe Iskra-Releji, tovarna re-

lejev Makole, d.d., Štatenberg 88, 2321
Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji, d.d,

ki bo 16. marca 2001 ob 14. uri v
prostorih družbe, Štatenberg 88, 2321
Makole.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev

sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja

skupščina izvoli delovna telesa skupščine:
za predsednika skupščine Milana Skledarja
in za preštevalca glasov Jožeta Strižiča in
Matejo Rap. Na seji je prisotna notarka Jo-
žica Škrk.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila o poslovanju družbe Iskra-Releji,
d.d., za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
družbe, se sprejme revidirano poročilo o
poslovanju družbe od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

4. Odločanje o rezultatih poslovanja
družbe v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo di-
rektorja o poslovanju družbe Iskra-Releji,
d.d. za poslovno leto 2000 in predlog di-
rektorja o razporeditvi dobička, s katerim se
pokriva izguba iz preteklih let.

5. Imenovanje  revizorja  za  revidiranje
računovodskih izkazov družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe
se pooblašča revizijsko hišo Iteo – Abece-
da, Podjetje za revizijo in sorodne storitve,
d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, PE
Osojnikova 3, Ptuj, za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001.

6. Povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 318,879.000 SIT se poveča za
152,722.000 SIT, tako da znaša osnovni
kapital družbe na novo 471,601.000 SIT.
Povečanje se izvede z izdajo 152.722 del-
nic z enakimi lastnostmi kot so določene že
v statutu družbe za že izdane delnice po
nominalni vrednosti po 1.000 SIT za eno
delnico ter s serijskimi številkami: 318.880
do 471.601.

Izključi se prednostna pravica doseda-
njih delničarjev do vpisa novih delnic.

Na novo izdane delnice prevzame upnik
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, ki vplača na novo izdane
delnice v nominalni višini 152,722.277 SIT
s prenosom terjatve do družbe v višini
152,722.277 SIT v osnovni kapital družbe
in s tem pridobi stvarni vložek v družbi.

Znesek 277 SIT, ki predstavlja razliko
med nominalno vrednostjo odstopljene ter-
jatve in med nominalno vrednostjo prevzetih
delnic se vknjiži kot presežek vplačanega
kapitala.

7. Predlog sprememb statuta družbe
Iskra-Releji, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe Iskra-Releji, d.d.

8. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta družbe Iskra-Releji, d.d.

Predlog sklepa: razreši se Boštjan Šoba
kot član nadzornega sveta družbe in sicer z
dnem sprejetja tega sklepa. Izvoli se nove-
ga člana nadzornega sveta družbe Iskra-Re-
leji, d.d. Anžeta Lapajno.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravi-
co lahko uresničijo delničarji, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavi-
jo, osebno ali s priporočeno pošiljko naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe Štatenberg 88, 2321 Ma-
kole.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: delničarji naj more-
bitne predloge k posamičnim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo direktorju v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem, z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v taj-
ništvu, vsak delovni dan med 8. in 12. uro
od objave do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Iskra-Releji, d.d.
Makole
direktor

Ob-43712
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks

uprava in nadzorni svet sklicujeta

7. skupščino
družbe Oniks d.d. Jesenice, Spodnji

Plavž 6,
ki bo v ponedeljek, 19. marca 2001 ob

12. uri v prostorih sejne sobe družbe Oniks,
Jesenice, Spodnji Plavž 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev de-

lovnih teles skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

Za  predsednika  skupščine  se  imenu-
je Tomaž Ramuš, za preštevalki glasov in
zapisnik  Marina  Gabrovšek  in  Jožica 
Klinar.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Sve-
tina.

2. Spremembe statuta družbe Oniks d.d.
a) Dejavnosti družbe se uskladijo s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti.
b) Na podlagi točke Tretjič/c se razvelja-

vi in iz statuta črta točka Tretjič/b, Tretjič/c
in celo poglavje “Pravice in obveznosti imet-
nikov delnic na podlagi določb ZLPP“.

c) Točka Četrtič/c se spremeni tako, da
se v celoti glasi:

c) Uprava šteje 2 člana. Vsak od članov
uprave zastopa družbo samostojno. Poslov-
nik o delu uprave sprejme nadzorni svet.
Mandat članov uprave traja 5 let z mož-
nostjo ponovnega imenovanja.

d) Točka Četrtič/d se spremeni tako, da
se v celoti glasi:

d) Nadzorni svet lahko predčasno odpo-
kliče upravo ali posameznega člana uprave.

e) Točka Četrtič/e se razveljavi in v celo-
ti črta iz besedila statuta.

f) Točka Šestič/d se razveljavi in v celoti
črta iz besedila statuta.

g) Točka Sedmič/č se spremeni tako,
da se v celoti glasi :

č) Članom uprave družbe se lahko za
njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku.

3. Čistopis statuta družbe Oniks d.d. Je-
senice.

V posledici sprememb statuta družbe
Oniks d.d. Jesenice se sprejme prečiščeno
besedilo statuta.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Oniks d.d., Jesenice, v sobi št. 5,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v
pisni obliki najpozneje v 7. dneh po objavi
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tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen, če ne bodo v naspro-
tju z določili drugega in tretjega odstavka
288. člena Zakona o gospodarskih
družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da zaradi predhodnih or-
ganizacijskih in tehničnih priprav skupščine
upravi najpozneje 3 dni pred dnem seje
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt eno uro pred začetkom seje. Udele-
žence prosimo, da ob prihodu prijavijo ude-
ležbo, podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev, pooblaščencev oziroma zastopnikov ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen pod 2. točko,
kjer se sklep sprejme s 3/4 večino oddanih
glasov.

Pravico do glasovanja imajo delničarji
oziroma pooblaščenci, evidentirani na zad-
njem izpisu delniške knjige na KDD pred
skupščino.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Oniks d.d.
uprava družbe

Št. 28/2001 Ob-43759
Direktor družbe Kompas Hoteli, d.d., na

podlagi 7/3 člena statuta družbe sklicuje

6. sejo skupščine
Kompas Hoteli, d.d., Slovenj Gradec,

Glavni trg 43
Skupščina bo 20. 3. 2001 ob 13. uri

na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni
trg 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potr-
ditev predlaganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva preš-
tevalca glasov in zapisnikarja ter potrjuje pre-
dlaganega notarja.

3. Predlog nadzornega sveta o predča-
sni razrešitvi člana uprave d.d. Kompas Ho-
teli Slovenj Gradec, Glavni trg 43, Slovenj
Gradec.

Predlog sklepa: predčasno se razreši
član uprave d.d. Kompas Hoteli Slovenj Gra-
dec, Glavni trg 43, Slovenj Gradec.

4. Predlog uprave družbe o predčasni
razrešitvi članov nadzornega sveta d.d.
Kompas Hoteli Slovenj Gradec, Glavni trg
43, Slovenj Gradec.

Predlog sklepa: predčasno se razrešijo
člani dosedanjega nadzornega sveta d.d.
Kompas Hoteli Slovenj Gradec, Glavni trg
43, Slovenj Gradec: Anica Mavc, Slavko
Božič in Marjana Namar.

5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta d.d. Kompas Hoteli Slovenj Gradec,
Glavni tg 43, Slovenj Gradec.

V nadzorni svet d.d. Kompas Hoteli Slo-
venj Gradec, Glavni trg 43, Slovenj Gra-
dec se imenujejo: Miha Savinek, Vesna
Jakoš in Nataša Jakoš. Novi člani nadzor-
nega sveta nastopijo mandat z dnem ime-
novanja.

6. Obravnava sporazuma o poravnavi v
denacionalizacijskem postopku za hotel
Kompas.

Predlog sklepa: sprejme se sporazum o
poravnavi v denacionalizacijskem postopku
za hotel Kompas.

7. Razno.
Glasovnice se dvignejo na sedežu

družbe, najmanj eno uro pred začetkom
seje.  V  tem  času  so  delničarji  pozvani  k
podpisu  seznama  udeležencev  skup-
ščine.

Če se ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupšči-
ne na istem kraju pol ure kasneje. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kompas Hoteli, Slovenj Gradec d.d.

Ob-43767
Uprava družbe Nika BPD, poslovno

svetovanje, d. d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, na podlagi 10. člena statuta
sklicuje

6. redno skupščino delničarjev,

ki bo dne 19. marca 2001 ob 11. uri na
sedežu družbe, in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo o poslovanju v letu 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 2000.
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovne-

ga kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

zmanjšanje osnovnega kapitala z združitvijo
delnic.

5. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: izključi se prednostna

pravica dosedanjih delničarjev do vpisa no-
vih delnic.

Novoizdane delnice prevzamejo upniki,
ki vplačajo novoizdane delnice s prenosom
terjatev do družbe na družbo in s tem prido-
bijo stvarni vložek v njej.

Sklepi pod 4. in 5. so sprejeti z odlož-
nim pogojem, da bo predlagana prisilna po-
ravnava, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v
Krškem pod opr. št. 49/2000, pravnomoč-
no izglasovana.

6. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: skupščina za revizorja
poslovanja družbe za leto 2001 imenuje re-
vizijsko družbo Iteo-Abeceda, d. o. o., Ljub-
ljana.

7. Razno.
Nika BPD, poslovno svetovanje, d.d.,

Brežice

Ob-43843
Na podlagi 23. člena statuta delniške

družbe Grad Prestranek sklicujem

peto redno skupščino
delniške družbe Grad Prestranek,
ki bo 19. 3. 2001 ob 17. uri v prostorih

delniške družbe Grad Prestranek, Na gradu
9, 6258 Prestranek.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev iz-

voli delovna telesa skupščine: predsednika,
verifikacijsko komisijo za izvedbo glasova-
nja, zapisnikarja ter ugotovi prisotnost no-
tarja za zapis notarskega zapisnika. Predse-
dnik skupščine pa ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1999.

Predlog sklepa: skupščina potrdi revizij-
sko poročilo za leto 1999.

3. Obravnava poslovnih rezultatov za le-
to 1999 po bilancah stanja in uspeha.

Predlog sklepa: skupščina potrdi bilanci
stanja in uspeha za leto 1999 in sprejme
sklep, da se izguba v letih 1998 in 1999
pokrije iz rezerv družbe.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina predlaga, da

bo revizija poslovanja za leto 2000 naroče-
na revizijski hiši Deloitte & Touche.

5. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje no-
vega člana nadzornega sveta, ki je Marušič
Tone.

6. Razno
Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-

gled na sedežu družbe Grad Prestranek
d.d., Na gradu 9, 6258 Prestranek, v tajniš-
tvu družbe. Predlogi delničarjev so lahko le
pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih. Vsaka delnica da-
je delničarju en glas.

Člani uprave in nadzornega sveta se skup-
ščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo svojo udeležbo prijaviti pet dni
pred skupščino v tajništvu družbe.

Navodilo za glasovanje
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
ter naslov pooblaščenca, firmo ter podpis
in žig poblastitelja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17.30
istega dne v istem prostoru.

Grad Prestranek, d.d. Prestranek
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 95/99 S-43643
To sodišče je s sklepom St 95/99 z dne

30. 1. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom IKOM PLUS, d.o.o., Koso-
velova 2, Grosuplje – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2001

St 73/96 S-43644
To sodišče je s sklepom St 73/96 z dne

30. 1. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom KNAPI, d.o.o., Trbovlje, No-
vi dom 26, Trbovlje – v stečaju.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2001

St 52/99 S-43645
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 52/99 z dne 19. 9. 2000 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom LIN Podjetje
za agencijske storitve, d.o.o., Poljčane,
Ježev dol 8 in za stečajno upraviteljico do-
ločilo mag. Ireno Lesjak, dipl. ek., stan. Ul.
heroja Vojka 39, Maribor.

To sodišče je s sklepom opr. št. St
52/99 z dne 2. 2. 2001 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom LIN Podjetje za
agencijske storitve, d.o.o. – v stečaju,
Poljčane, Ježev dol 8, ker je premože-
nje, ki je prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2001

St 115/2000 S-43646
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 115/2000 z dne 2. 2. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Jankom Čerče-
kom s firmo Čerček Janko “DALTON”,
s.p., Maribor, Sokolska 101, ker je pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne-
znatne vrednosti in ne zadošča niti za stro-
ške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2001

St 25/2000 S-43647
To sodišče preklicuje narok za preizkus

upniških terjatev v stečajni zadevi LEXIME,
d.o.o., v stečaju, Maribor, za dne 7. 3.
2001 ob 9. uri v sobi 330.

Objave sodišč
Nov narok za preizkus upniških terjatev

bo dne 26. 3. 2001 ob 9. uri soba 253
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2001

St 100/2000 S-43648
To sodišče je s sklepom opr. št. St

100/2000 z dne 2. 2. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
SPIKE LINE, Podjetje za storitve, sveto-
vanje in trženje, d.o.o., Maribor, Gregor-
čičeva 29/a, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2001

St 83/2000 S-43649
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.

St 83/2000, je sodišče dne 31. 1. 2001
začelo in zaključilo stečajni postopek nad
družbo RITOŠA, d.o.o., gostinstvo, trgo-
vina, storitve in proizvodnja Izola, Cona
mestne obrti, Izola.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2001

St 92/2000 S-43677
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Mo-
da Lotus, d.o.o., – v stečaju, Maribor,
dne 28. 3. 2001 ob 9. uri v sobi 330 tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2001

St 9/2001 S-43678
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 9/2001 z dne 5. 2. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Palo-
ma tovarna lepenke Ceršak, d.d., Tovar-
niška c. 4, Ceršak, ter odredilo imenova-
nje upniškega odbora v sestavi:

1. Paloma Sladkogorska tovarna papir-
ja, d.d., Sladki Vrh 1,

2. LB Leasing Maribor, d.o.o.,
Strossmayerjeva 6, Maribor,

3. DZS Založništvo in trgovina, d.d., Ma-
li trg 6, Ljubljana,

4. Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor,

5. Surovina, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5,
Maribor,

6. Dinos, d.o.o., Murska Sobota, Marki-
šavska c. 7, Murska Sobota,

7. Herta Sternad, predstavnica delavcev.
Za upraviteljico prisilne poravnave se do-

loči Majda Jaki, univ. dipl. ek., Koroška 75,
Maribor.

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 obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 5. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2001

St 213/2000 S-43679
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Alpimex d.o.o., Ograde 20,
Logatec za dne 21. 3. 2001 ob 9. uri v
sobi 307 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2001

St 60/2000 S-43680
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 60/2000 sklep z dne 6. 2. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Vtis, Veletrgovina in storitve, d.o.o.,
Spodnja Rečica 14, Rečica ob Savinji.

Odslej se firma glasi: Vtis, Veletrgovina
in storitve, d.o.o., Spodnja Rečica 14, Re-
čica ob Savinji – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zlat-
ko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška Sla-
tina.

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

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

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

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali druge-
ga računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi nave-
de sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premože-
nja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upni-
ki pa morajo navesti v prijavi del premože-
nja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolko-
vati s sodnimi koleki v višini 5% vrednosti
prijavljene terjatve ali poslati original doka-
zila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 9. ma-
ja 2001 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnje-
ga sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 6. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 2. 2000

St 49/2000 S-43681
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 49/2000 z dne 24. 1. 2001
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Nika BPD poslovno svetova-
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nje, d.d., Trg izgnancev 1 a, Brežice,
matična številka 5869366, šifra dejavnosti
67120.

Upniki katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Patty Jože iz Brežic.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Hipotekarna banka, d.d., v stečaju,

Cesta prvih borcev 48, Brežice;
– Nika PID, d.d., Dunajska c. 156, Ljub-

ljana;
– Nika IR, d.d., Trg izgnancev 1 a, Bre-

žice;
– Nika PID 1, d.d., Dunajska c. 156,

Ljubljana;
– Marko Jagodic, Ferberjeva 33, Ljub-

ljana.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 24. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 1. 2001

St 73/2000 S-43682
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 73/2000 sklep z dne 6. 2. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: Kromis, Proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Krtince 11/c, Podplat.

Odslej se firma glasi: Kromis, Proizvod-
nja, trgovina, storitve, d.o.o., Krtince
11/c, Podplat – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ru-
di Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje.

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

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

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

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

Prvi narok za preizkus terjatev bo 9. ma-
ja 2001 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnje-
ga sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 6. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 2. 2001

St 13/99 S-43713
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Elegance, d.o.o., Ajdovščina – v
stečaju, Cesta IV. Prekomorske 61, Aj-
dovščina, bo narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev v sredo 21. 3. 2001
ob 12. uri v razpravni dvorani št. 108/I tega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega so-
dišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2001

St 202/2000 S-43733
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Kovinarska Vrhnika,
d.o.o., Sinja gorica 106, Vrhnika, za dne
28. 3. 2001 ob 13. uri v sobi 368/III tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2001

St 193/2000 S-43734
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 193/2000 z dne 16. 1. 2001 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Emona Blagovni center, d.d., Šmartin-
ska 130, Ljubljana in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda A, to je
vsem upnikom, ki so poimensko navedeni v
prilogi – tabeli, ki je sestavni del sklepa,
plačati njihove ugotovljene terjatve v višini
70% z obrestmi v višini TOM + 0,5%, ki
tečejo od dneva začetka postopka prisilne
poravnave do roka za izplačilo, v roku 3 let
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisil-
ne poravnave.

Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda B (de-
lavcem dolžnika, ki imajo terjatve iz naslova
zbranih, pa nerealiziranih sredstev za izved-
bo programa lastninskega preoblikovanja z
notranjim odkupom) v skupnem seštevku
32,988.381,50 SIT plačati njihove prizna-
ne terjatve v višini 100% z obrestmi v višini
TOM + 0,5, ki tečejo od dneva začetka
postopka prisilne poravnave do roka za iz-
plačilo, v roku najkasneje 5 let od pravno-
močnosti sklepa o potrditvi prisilne porav-
nave.

V postopku prisilne poravnave, so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v tre-
tji koloni (priznane terjatve) Priloge, ki je
sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik dol-
žan izplačati v višini in rokih, kot so navede-
ni v 1. točki izreka sklepa in v zneskih, kot
so razvidni iz devete kolone priloge (znesek
za poplačilo).

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do dne 7. 9. 2000 kot dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave in je dolžnik dol-
žan v višini in v roku, razvidnem iz 1. točke

izreka sklepa plačati tudi vse terjatve tistih
upnikov, ki svojih terjatev v postopku prisil-
ne poravnave niso prijavili ali so jim bile v
celoti ali delno prerekane, kolikor se bodo
naknadno ugotovile.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
10. 1. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 26. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2001

St 80/2000 S-43789
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St

80/2000 z dne 7. 2. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom TOF
COMMERCE, termične obdelave, d.o.o.,
Koper, Ferrarska 12, matična številka
5601002, šifra dejavnosti 28.512.

2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave se po-
ziva, da v roku 30 dni od objave tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatev mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in
predloženimi dokazi o obstoju terjatve in
njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tej valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena ZPPSL.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

4. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Igor Bončina, upravitelj v postopkih
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, iz
Ljubljane, Brilejeva 9.

5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
a) Ministrstvo za finance, Davčna uprava

RS, Davčni urad Koper,
b) Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-

na,
c) Merkur, trgovina in storitve, d.d., Na-

klo,
d) Binmat, Bernetič in ostali, d.n.o., Di-

vača,
e) Predstavnik sveta delavcev Rebec

Matjaž.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 7. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 2. 2001

St 13/99 S-43792
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Elegance, d.o.o., Ajdovščina – v
stečaju, Cesta IV. Prekomorske 61, Aj-
dovščina, bo narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev v sredo 21. 3. 2001
ob 12. uri v razpravni dvorani št. 108/I
tukajšnjega sodišča v Novi Gorici.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tukajšnje-
ga sodišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2001
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Izvršbe in zavarovanja

Z 415/2000 IZ-15108
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 415/2000 z dne 26. 10.
2000, je bil poslovni prostor v poslovni stav-
bi v Bistrici pri Tržiču, Cesta Ste Marie aux
Mines 17, v skupni izmeri 165,80 m2, zgra-
jenem leta 1985, v Paviljonu B-4, od osi 3
do 9, zgrajenemu na parc. št. 221/3,
221/5, 222, 223, 224, 225, 229/1 in
229/2, vse k.o. Bistrica, ki še ni vpisan v
zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Vi-
ljem Romih, roj. 25. 6. 1941, Pod Šijo 14,
Tržič, pridobil v last po kupoprodajni po-
godbi z dne 10. 6. 1996, ki jo je sklenil s
podjetjem Roma-Tex, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Pod Šijo 14, Tržič, zarubljen za
zavarovanje denarne terjatve po kreditni po-
godbi št. 171875 z dne 20. 3. 2000 in
dodatku št. 1 k navedeni kreditni pogodbi z
dne 18. 4. 2000 v znesku 7,500.000 SIT
in po kreditni pogodbi št. 17749/0 z dne
18. 4. 2000, v višini 12,500.000 SIT s pri-
padki v korist upnice Abanke, d.d., Ljublja-
na, Slovenska c. 58.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 11. 2000

Z 2000/02172 IZ-26
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02172, ki ga je dne 21. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v izmeri
44,31 m2, v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Brodarjev trg 15 v Ljubljani, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 24. 11. 1998, sklenjene s
prodajalcem Nuriosman Redjepi, Brodar-
jev trg 15, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan
Jagerberg Wolfsberg Avstrija, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 200.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2000

Z 2000/01758 IZ-31
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01758, ki ga je dne 20. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru – sla-
ščičarne v velikosti 72 m2, terase v izmeri
13,30 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske-
ga objekta Zalog, na zemljišču parc. št. 342
in 345, k.o. Kašelj in v kleti I. istega objek-
ta, dva skladiščna prostora ob trafo postaji,
skupne velikosti 7,50 m2, ki je last zastavi-
telja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
927/98, sklenjene dne 5. 10. 1998 s pro-
dajalcem Megrad Inženiring, p.o., Ljublja-
na, Cesta v Kleče, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

Z 2000/02225 IZ-1314
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02225, ki ga je dne 16. 1. 2001 iz-
dalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-

novljena na dvoinpolsobnem stanovanju št.
37, v IV. nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Topniška 27 v Ljubljani, v neto
izmeri 85,25 m2 ter pripadajočo shrambo št.
37, v izmeri 5,10 m2 in parkirnim mestom,
skupaj s sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe ter stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, ki stoji na
parc. št. 1258, 1257/1, vpisani v vl. št.
1689, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnice Djokić
Danile, na podlagi prodajne pogodbe št.
34/00 – Topniška 27, dne 25. 10. 2000,
sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,250.000 SIT in
9,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Z 2000/01234 IZ-1327
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01234 z dne 26. 7. 2000,
je bil poslovni prostor št. 4, v pritličju stano-
vanjsko poslovnega objekta št. 2, na Ope-
karski 15b v Ljubljani, ki je last dolžnice
Prešernove družbe, d.d., Opekarska 4a,
Ljubljana, na podlagi pogodbe z dne 20. 4.
2000, sklenjene s prodajalcem SD Projekt,
d.o.o., Opekarska 15b, Ljubljana, z dnem
26. 7. 2000 zarubljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 66,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Z 2000/02229 IZ-1345
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02229, ki ga je dne 18. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem oziroma skladi-
ščnem prostoru v primarnem centru Fuži-
ne, ki je zgrajen do III. gradbene faze, vpi-
sanem na parc. št. 594, 371/4, 1539/3,
731/6 in 1530, vse k.o. Slape in delih
parcel 594, 593, 595/2 in 595/1, k.o.
Moste, ki je last dolžnika na podlagi po-
godbe št. 325/92 z dne 17. 4. 1992, skle-
njene s prodajalcem SKB, d.o.o., Sloven-
ska 56, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Abanke, d.d., Slovenska 58, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 26,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02156 IZ-1346
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02156, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
8, v I. nadstropju stanovanjske hiše na Fabi-
anijevi ul. 11 v Ljubljani, v skupni izmeri
40,80 m2, s sorazmernim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču
objekta, stoječem na parc. št. 1612, k.o.
Bežigrad, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 16. 11. 2000,
sklenjene s prodajalcem Marinšek Borutom,
Fabianijeva 11, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-

ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 770.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02219 IZ-1347
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02219, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem dupleks stano-
vanju št. 32, v 4. in 5. nadstropju Slomško-
ve ul. 33 v Ljubljani, v izmeri 145,99 m2, s
kletno shrambo in parkirnim mestom št. 305
ter garažo v kleti za tri vozila, vse stoječe na
parc. št. 192/22, k.o. Tabor, ki je last za-
stavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 1. 1999, sklenjene s prodajalko
Vlado Republike Slovenije, zastavna pravi-
ca v korist upnice Factor banke, d.d., Že-
lezna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 86,287.652,80 SIT in
700.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Z 2000/02170 IZ-1357
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02170, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v izmeri
126,33 m2, v I. nadstropju objekta P3, v
ureditvenem območju BS 1/5, na naslovu
Dunajska 109, Ljubljana, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 11.
1999, sklenjene s prodajalcem Interfloo-
ring, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Factor banke, d.d., Železna
c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 103,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

In 00/00005 IZ-1693
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00005 z dne 13. 12.
2000, je bil dne 23. 1. 2001 opravljen v
korist upnika Master Trade, podjetje za pro-
izvodnjo in inženiring, d.o.o., Bohoričeva 1,
Krško, rubež dolžniku lastnega poslovnega
prostora v izmeri 106 m2, ki se nahaja v
poslovno stanovanjskem objektu, stoječem
na zemljišču št. 345, 342, 344/4 in 343,
k.o. Kašelj v Zalogu, kar je razvidno iz upo-
rabnega dovoljenja št. 351-483/97-06/Bž
z dne 1. 8. 1997.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

Z 2000/01071 IZ-1271
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice
št. SV 620/00 z dne 6. 11. 2000 in
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01071 z dne 10. 1. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – poslovnega prostora v izmeri
25,32 m2, ki se nahaja v poslovno stano-
vanjskem objektu B1 v Mariboru, Mlinska c.
30, stoječega na parc. št. 1799/1, k.o.
Maribor Grad in je last zastavitelja Roberta
Novaka na podlagi kupoprodajne pogodbe
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z dne 25. 10. 2000, overjene pri notarju
Stanislavu Bohincu pod št. OV-5275/2000,
dne 26. 10. 2000, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., Podružnica Slovenska Bistrica, v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2001

Z 2000/01154 IZ-1278
Na podlagi pravnomočnega sklepa te-

ga sodišča, opr. št. Z 2000/01154 z dne
11. 1. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-
Wolfsberg, Republika Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Vladimir Toplak s Ptuja, proti
dolžniku in zastavitelju Aljoši Radinski, stan.
Ljubljanska 27 b, Maribor, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnika v višini
1,400.000 ATS s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti, zarubljeno na naroku dne 11. 1.
2001, in sicer stanovanje v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ljubljanska ulica 27 b,
Maribor, v velikosti 72,64 m2, ki leži v IV.
nadstropju, označeno s številko 11, ki je do
celote v lasti dolžnika in zastavitelja Aljoše
Radinski, na podlagi prodajne pogodbe št.
77/93 z dne 18. 2. 1993, vse v korist upni-
ka Raiffeiseenbank St. Stefan-Jagerberg-
Wolfsberg, Republika Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2001

RIG 203/99 IZ-1318
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 337/99 z dne 12. 4. 1999, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Rig 203/99
z dne 20. 4. 1999, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
pritličje poslovne stavbe, stoječe na parcel-
ni številki 1275/20, v vložni številki 297,
k.o. Ruše, s pripadajočim delom zemljišča
na katerem stoji stavba, last dolžnika Plastic
Birst, d.o.o., Maribor, na podlagi kupne po-
godbe z dne 5. 1. 1999, sklenjene s pro-
dajalcem Gozdnim gospodarstvom Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Pro-
banke, d.d., Maribor, Gosposka 23, Mari-
bor, v višini 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2001

Z 2000/1058 IZ-1319
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, št. SV
1290/00 z dne 16. 11. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2000/01058 z dne 7. 12. 2000, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – dvosobnega stanovanja št.
205, v izmeri 50,46 m2, ki se nahaja v sta-
novanjski stavbi v Mariboru na Kardeljevi
57, last dolžnika in zastavitelja Zlatka Škibi-
na, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
1. 10. 1993, sklenjene s prodajalcem Hme-
zad banko, d.d., Žalec, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Krekove banke, d.d.,
Maribor, v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2001

Z 2000/01180 IZ-1320
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr.št. Z 2000/01180 z dne 18. 1.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Wies, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Oberer Markt 9, Wies, Repu-
blika Avstrija, ki ga zastopa odvetnica Breda
Senčar-Leljak iz Maribora, proti dolžnici in
zastaviteljici Ireni Alatič, stan. Borštnikova uli-
ca 15, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v višini 175.000 ATS s pri-
padki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na
naroku dne 18. 1. 2001, in sicer enosobno
stanovanje št. 8, v 2. nadstropju večstano-
vanjske hiše v Mariboru, Kettejeva ulica 15,
v skupni izmeri 40,83 m2, stoječe na parce-
lah št. D1264, D1266, D1260/1 in D
1268/1, k.o. Tabor, katerega izključna la-
stnica je zastaviteljica Irena Alatič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 86-1100/RB z
dne 11. 3. 1993 in aneksa k tej pogodbi z
dne 28. 2. 2000, vse v korist upnika Raiffei-
senbank Wies, registrirana zadruga z omeje-
nim jamstvom, Oberer Markt 9, Wies, Repu-
blika Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2001

Z 2000/01156 IZ-1321
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01156 z dne
18. 1. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Ljubljanske zastavljalnice, d.d., Podružnica
Maribor, Glavni trg 17/b, Maribor, proti dol-
žnici in zastaviteljici Metki Oset, Poštna uli-
ca 6, Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice v višini 4.000 DEM s pripad-
ki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na
naroku dne 18. 1. 2001, in sicer stanova-
nje št. 1, v drugem nadstropju s pripadajo-
čo kletno shrambo, v skupni izmeri
68,88 m2, v stanovanjski hiši v Poštni ulici 6
v Mariboru, ki je last dolžnice in zastavitelji-
ce Metke Oset, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 7. 11. 1997, vse v korist upnice
Ljubljanske zastavljalnice, d.d., Podružnica
Maribor, Glavni trg 17/b, Maribor.

Okrjano sodišče v Mariboru
dne 18. 1. 2001

Z 2000/01242 IZ-1686
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01242 z dne
25. 1. 2001, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju z oznako S1.4.A1, v IV.
nadstropju v stanovanjsko-poslovnem objek-
tu Betnavska III v Mariboru, v izmeri
41,61 m2, s pripadajočo kletno shrambo s
številko 13, v velikosti 2,85 m2, v prvi pod-
zemni kletni etaži ter s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ob-
jekta in na zemljišču, na katerem objekt stoji
ter na funkcionalnem zemljišču v stanovanj-
sko poslovnem objektu Betnavska III, na
Betnavski cesti 8 v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 837, 836, 835, 832, 832/2,
825/2, 824/2 in 827/2, k.o. Tabor, kate-
ro je do celote last Andreje Klepec, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
21. 11. 2000 z AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2/a. Družba AJM, d.o.o., Kozjak
nad Pesnico 2/a je pridobila lastninsko pra-
vico na zastavljeni nepremičnini na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 155 z dne 6. 10.
2000, sklenjene s KBM Invest, družbe za

investiranje v nepremičnine, d.o.o., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor, vse v korist upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,050.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2001

Z 2000/00937 IZ-17116
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/00937 z dne
17. 10. 2000, je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Hypo Alpe Adria banka, d.d., Ljubljana,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Aleš Maček iz Celja, proti
dolžnici in zastaviteljici Darji Simončič, stan.
Klinetova 10, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v višini 34.000 EUR
s pripadki, zarubljeno na naroku dne
17. 10. 2000, in sicer: stanovanje št. 6, v I.
nadstropju, v izmeri 74,32 m2, s pripadajo-
čo kletno shrambo št. 6, v izmeri 3,60 m2, v
večstanovanjskem objektu v Mariboru, Kar-
deljeva 81, stoječa na parceli št. 364, ki je
last dolžnice in zastaviteljice Darje Simon-
čič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 23. 8. 2000, vse v korist upnika Hypo
Alpe Adria banka, d.d., Ljubljana, Trg osvo-
bodilne fronte 12, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000

Z 2/2001 IZ-1322
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2/2001-3, ki ga je dne 17. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na apartmaju v turističnem na-
selju “Prekmurska vas” – II. faza v Morav-
skih toplicah, tipa Marjetica št. 27, v skupni
izmeri 44,28 m2, ki stoji na parc. št. 915,
916, 917, 918, 919 in 920, k.o. Martjanci,
vpisani pod vl. št. 109, 156 in 175, k.o.
Martjanci, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne
29. 11. 1999 s prodajalcema Zdraviliščem
Moravske toplice, d.d. in Electa, d.o.o.,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 1. 2001

Z 4/2001 IZ-1731
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 4/2001-3, ki ga je dne 26. 1. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na stanovanju v stanovanjski
hiši v Murski Soboti, Cvetkova 19, v skupni
izmeri 51,24 m2, ki stoji na parc. št. 312,
vpisani v vl. št. 1776 (prej 2670), k.o. Mur-
ska Sobota, ki je last dolžnice na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, sklenjene dne 15. 9. 1993 s prodajal-
ko Občino Murska Sobota, zastavna pravi-
ca v korist upnice Pomurske banke, d.d.,
Murska Sobota, bančna skupina NLB, Trg
zmage 7, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 1. 2001

Z 141/2000 IZ-1245
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jager-
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berg – Wolfsberg, Avstrija, ki jo zastopa
odvetnik Vladimir Toplak, do dolžnikov Boš-
tjana Oštirja in Metke Smirnov, oba stanujo-
ča Prešernova 20, Velenje, je bila po sklepu
naslovnega sodišča opr. št. Z 141/2000 z
dne 25. 9. 2000, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnikov v višini
420.000 ATS v SIT protivrednosti s pp, v
korist upnice ustanovljena zastavna pravica
na trisobnem stanovanju št. 6, v izmeri
72,25 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hi-
še na naslovu Prešernova 20, Velenje, ka-
terega lastnika sta na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 12. 1995 dolžnika Boš-
tjan Oštir in Metka Smirnov, vsak 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2000

R 433/99 IZ-1315
V postopku zavarovanja denarne terja-

tve upnika Raiffeisenkasse Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 1, Avstrija,
do dolžnika, podjetja Fimex, d.o.o., Trg
mladosti 6, Velenje in zastavitelja Jožeta
Ferme, Šercerjeva 9, Velenje, v višini
840.000 ATS v SIT protivrednosti s pri-
padki, v korist upnika ustanovljena zastav-
na pravica na dvosobnem stanovanju št.
15 na Šercerjevi 9 v Velenju, v izmeri
57,19 m2, katerega lastnik je na podlagi
kupoprodajne pogodbe o nakupu stanova-
nja št. 290/93 z dne 4. 3. 1993 in aneksa
k tej pogodbi z dne 15. 11. 1999, oboje
sklenjeno med prodajalcem GIP Vegrad,
p.o., Velenje in kupcem Jožetom Ferme,
Šercerjeva 9, Velenje, zastavitelj Jože Fer-
me, Šercerjeva 9, Velenje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 12. 2000

Amortizacije

N 362/2000 AM-1744
Na predlog Katona Igorja, Hrenova 17,

Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj na-
vedenega vrednostnega papirja, ki naj bi se
izgubil. Imetnik tega papirja se poziva, da v
roku 60 dni po objavi glasa v Uradnem listu
RS uveljavlja svoje zakonite pravice. Po pre-
teku tega roka se bo štelo, da je vrednostni
papir izgubil svojo pravno veljavnost.

Hranilna knjižica št. 017-72714-70210146
z geslom.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

N 10/96 SR-1309
Okrajno sodišče v Krškem je v neprav-

dni zadevi predlagateljev Pigac Nataše in
Pigac Alojza, oba Trg borcev NOB 2, Dol
pri Hrastniku, ki ju zastopa odv. Pipan Franc
iz Sevnice, zoper nasprotnega udeleženca
Pigac Zlatka, roj. 1935, Ravne pri Krškem,
Veliki Trn, sedaj neznanega bivališča, na

podlagi 4. točke 82/I in II člena ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP sklenilo:

Pigac Zlatku, roj. 1935, z zadnjim biva-
liščem Ravne pri Krškem, Veliki Trn, sedaj
neznanega bivališča, se postavi začasni za-
stopnik in se za začasnega zastopnika do-
loči odv. Molan Adama iz Krškega, CKŽ 9.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 1. 2001

IV P 633/95 SR-1312
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Ljubljanske zavarovalnice, d.d., Ljublja-
na, Vojkova 48, ki jo zastopa Zlatko Lipej,
odvetnik v Medvodah, proti toženi stranki
Branku Obadu, Glavni trg 25, Kranj, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi plačila
2.066,28 DEM oziroma 173.567,20 SIT s
pp, dne 12. 1. 2001 sklenilo:

toženi stranki Branku Obadu, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasni zasto-
pnik, odvetnik Mirjan Kuhelj, Dalmatinova
10, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v postopku zaradi plačila 2.066,28 DEM
oziroma 173.567,20 SIT s pp.

Začasni  zastopnik  bo  zastopal  toženo
stranko  od  dneva  postavitve  dalje,  do-
kler  tožena  stranka  ali  njen  poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2001

In 98/00726 SR-1368
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upni-
ka Inka Leasing, d.o.o., Tomšičeva 2, Ko-
per, ki ga zastopa odv. Marko Globevnik iz
Kopra, zoper dolžnika A.T.T., d.o.o., Kotni-
kova 5, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik direktor Alojz Obranovič, Turja-
ško naselje št. 8, Kočevje, zaradi izterjave
3,308.095 SIT s pp, dne 6. 12. 2000 skle-
nilo:

dolžniku A.T.T. d.o.o. se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Borut Kariž, Trdinova 7
iz Ljubljane, ki bo zastopal dolžnika v izvršil-
ni zadevi In 98/00726 vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2000

V P 2056/2000 SR-1695
Okrajno sodišče v Ljubljani je po

strokovni sodelavki Nataši Koščak, v prav-
dni zadevi tožeče stranke Adriatic zavaro-
valne družbe, d.d., Koper, PE Ljubljana, ki
jo zastopa Tomaž Mihelčič, odvetnik iz
Ljubljane, proti toženi stranki Andreju Tom-
plaku, Žaga 4, Velike Lašče, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi plačila
1,123.714 SIT s pripadki, dne 23. 1.
2001 sklenilo:

toženi stranki Andreju Tomplaku, nezna-
nega prebivališča, se v zadevi opr. št. V P
2056/2000 postavi začasna zastopnica,
odvetnica Kuhelj Dragica, Dalmatinova 10,
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 23. 1. 2001

SR-17182
To sodišče je po okrajni sodnici Franči-

ški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, zo-
per dolžnika Aljošo Medveška, nazadnje
stan. Brdinje 76, Ravne na Koroškem, zara-
di izterjave 1,139.907,50 SIT s pp, dne
5. 12. 2000 sklenilo:

dolžniku Aljoši Medvešeku, nazadnje
stan. Brdinje 76, Ravne na Koroškem, se-
daj neznanega bivališča, se v izvršilnem po-
stopku, ki se vodi pod opr. št. I 99/02831,
kot začasni zastopnik postavi Simon Do-
šen, Na Šancah 27, Ravne na Koroškem –
strokovni sodelavec Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstve-
ni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 12. 2000

In 00/00017 SR-1705
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnice Ruže Madunič-Pestevšek,
Borštnikova ulica 118, Maribor, ki jo zasto-
pa odv. Andrej Kirbiš iz Maribora, proti dol-
žniku Tomažu Logarju, Cesta 3. julija 2, Hra-
stnik, zaradi izterjave 150.000 DEM s pp
sklenilo:

dolžniku Tomažu Logarju, Cesta 3. juli-
ja 2, Hrastnik, se v tem izvršilnem postop-
ku postavi začasno zastopnico Mojco Bla-
žič, odvetnico v Trbovljah, Sallaumines 3,
Trbovlje.

O postavitvi začasne zastopnice se ob-
vesti Center za socialno delo Trbovlje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma vse dotlej, dokler Center za socialno
delo Trbovlje ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 12. 2000

Oklici dedičem

II D 155/2000 OD-1697
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Štum-
berger Rozaliji, roj. 15. 6. 1920, drž. RS,
nazadnje stan. Jurski vrh 20, Zg. Kungota,
ki je umrla 1. 1. 2000.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Štumberger Ro-
zaliji, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Mariboru, v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2001
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Oklici pogrešanih

N 70/99 PO-3970
Močnik Jožef, datum rojstva neznan, na-

zadnje stanujoč Blagovica 21, Blagovica,
neznan od leta 1895, se poziva, da se ogla-
si sodišču ali začasni skrbnici Mojci
Stoschitzky, univ. dipl. pravnici, strokovni
delavki Občine Lukovica.

Sodišče prav tako poziva vse, ki bi kar-
koli vedeli o njegovem življenju, da to takoj
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 2. 2000

N 8/99 PO-409317
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče posto-

pek pod opr. št. N 8/99, da se razglasi za
mrtvega Kacin Ivana, roj. 28. 12. 1903 v
Idrijskih Krnicah, nazadnje stanujoč Bue-
nos Aires, Jose Bonifacio, Argentina.

Po podatkih iz spisa je takoj po prvi svetov-
ni vojni odšel v Argentino in še zelo mlad, star
okoli 30 let, umrl pri delu v nekem rudniku.

Sodišče je postopek za razglasitev za
mrtvega začelo na predlog predlagateljice
Jožice (Jožefe) Štucin, stanujoče v Idrijskih
Krnicah 8, Spodnja Idrija. Predlagateljica
ima pravni interes, da se Ivana Kacina raz-
glasi za mrtvega zaradi prepisa nepremič-
nin, vpisanih v vl. št. 42, k.o. Gorenja Ka-
nomlja in vl. št. 186, k.o. Šebrelje, kjer je
kot solastnik vpisan tudi pogrešani Ivan Ka-
cin. Pogrešanemu Ivanu Kacinu je bila po-
stavljena skrbnica Anica Štucin, stanujoča
Idrijske Krnice 24, Spodnja Idrija.

Pogrešanega, kot tudi vse druge, ki kaj
vedo o njegovem življenju, pozivamo, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi
oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasi-
lo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 17. 12. 1999

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Rg-2033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13674 z dne 6. 1. 2000 pri subjektu
vpisa STOL SERVIS, proizvodnja, monta-
ža in trgovina, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljub-
ljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/27750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5938074
Sedež: 1240 Kamnik, Korenova ce-

sta 5.

MURSKA SOBOTA

Rg-406827
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00408 z dne 20. 7. 1999
pri subjektu vpisa MARES-YACHTCHARTER,
izposojanje lastnih in najetih jaht in jadr-
nic, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Ljuto-
merska 28, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/02378/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zaznambo sklepa Okrožne-
ga sodišča v Murski Soboti opr. št. PG
251/99-2 z dne 15. 7. 1999 in PG 251/99-4
z dne 20. 7. 1999, s temile podatki:

Matična št.: 1331442
Ustanovitelj: Rodemerk Daniel, zaznamba

sklepa opr. št. PG 251/99 tukajšnjega sodi-
šča, Loevenich, Nemčija, Spitzangerweg 67,
vstop 12. 10. 1998, vložek 514.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep tukajšnjega sodišča opr.
št. PG 251/99-4 z dne 20. 7. 1999 sledeče
vsebine: v zavarovanje denarne terjatve se
izda začasna odredba, s katero se toženi
stranki prepoveduje odtujiti in obremeniti svo-
ja poslovna deleža v podjetju RT d.o.o. Ljuto-
merska 28, Gornja Radgona, v višini
829.362 SIT, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Murski Soboti v vl. št.
1/2163/00 in v podjetju MA-
RES-YACHTCHARTER d.o.o., Ljutomerska
28, Gornja Radgona, v višini 514.500 SIT, ki
je vpisana v sodni register Okrožnega sodi-
šča v Murski Soboti v vl. št. 1/02378/00.

Prepoved odtujitve in obremenitve po-
slovnih deležev se zaznamuje v sodnem
registru  Okrožnega  sodišča  v  Murski
Soboti pri družbeniku Danielu Rodemer,
Spitzagerweg 67, Koln, Nemčija.

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-2468
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 2001/00064 z dne 12. 2.
2001, pod št. vložka 1/00086/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična št.: 5034094
Firma: KRIŽEVSKE OPEKARNE, d.o.o.

– v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Boreci 49, 9242 Križevci pri

Ljutomeru
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Tondach Geinstatten AG,

Graschach 38, Gleinstatten, Avstrija, vložek:
5,000.000 SIT, ne odgovarja, vstop 20. 7.
1999.

Obrazložitev: sodišče je na predlog likvida-
cijskega upravitelja izbrisalo iz sodnega registra
v izreku navedeno gospodarsko družbo (drugi
odstavek 387. člena zakona o gospodarskih
družbah – Ur. l. RS, št. 30/93). Pravni pouk:
zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3005/2000 Rg-1331
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba KORMORAN, proizvodnja ko-

vinskih izdelkov in trgovina, d.o.o., Ko-
per, Škocjan 45/a, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/663/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbe-
nika z dne 24. 10. 2000.

Družbenik KEMOTEKS, pranje in kemič-
no čiščenje blaga, d.o.o., s sedežem v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 4, izjavlja, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2001

Srg 3007/2000 Rg-1332
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba TIPUS – Trgovina, proizvodnja in

vzdrževanje, d.o.o., Koper, Pobeška 12, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4556/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 24. 10. 2000.

Družbenik Kemoteks, pranje in kemično
čiščenje blaga, d.o.o., s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 4, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2001

KRANJ

Srg 3389/2000 Rg-1302
Družba MIRA, stavbno in pohištveno

mizarstvo Radovljica, p.o., s sedežem v
Radovljici, Šercerjeva 22, vpisana na reg.
vl. št. 1/66/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Fi-
ver, Podjetje za trgovino, storitve in zasto-
panje, d.o.o. Radovljica, Cankarjeva 78.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 19. 1. 2000

LJUBLJANA

Srg 13933/2000 Rg-1300
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Stol Servis, proizvod-
nja, montaža in trgovina, d.o.o., Kamnik, Ko-
renova cesta 5, Kamnik, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe objavlja sklep:

družba STOL SERVIS, proizvodnja,
montaža in trgovina, d.o.o., Kamnik, Ko-
renova cesta 5, reg. št. vl. 1/27750/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 10. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stol, industrija pohištva,
d.d. Kamnik, Ljubljanska 45, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po preenhanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na Stol, industrija
pohištva, d.d., Kamnik.

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 18. 1. 2001

MARIBOR

Srg 161/2001 Rg-8
Družba SCHWARZBART STATIKA, pro-

jektantska družba, d.o.o., Ulica po-
horskega bataljona 14, Maribor, reg. št.
vl. 1/9550-00, katere družbenik je
Schwarzbart Isak Leew, Hammarskjoldring
202, Frankfurt, Nemčija, po sklepu družbe-
nika družbe z dne 11. 1. 2001 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Schwarzbart
Isak Leew.

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 1. 2. 2001

NOVA GORICA

Rg-2887
Družba PIVO, Podjetje za proizvod-

njo in prodajo pijač, d.o.o., Nova Gori-
ca, s sedežem v Novi Gorici, Loke 1/a,

ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vložka
1/3203/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 13. 1. 2000.

Ustanoviteljica je MOP-COMERCE, Tr-
govina na debelo, import-export, d.o.o. No-
va Gorica, Ajševica št. 43, Nova Gorica, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice v enem letu po objavi izbrisa
družbe 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 13. 1. 2000

PTUJ

Srg 193/99 Rg-14087
Družba NOFRETARI, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Majšperk 104,
Majšperk, katere ustanoviteljica je Saška
Sonja Sagadin, Majšperk 104, Majšperk,
po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
14. 7. 1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Saška So-
nja Sagadin.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 10. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha,
Ljubljana, Jakčeva ul. 42, preklicuje pečat
okrogle oblike s premerom 35 mm, z vsebi-
no: OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNI-
KA-KAJUHA – v sredini je grb Republike
Slovenije, in pod grbom napis: Ljubljana.
Ob-43714

Podjetje KAMPO, d.o.o., Medenska 1,
1210 Ljubljana, z davčno št.: 84283327 in
matično št.: 5331633, preklicuje žig pravo-
kotne oblike, na levi strani ima logotip po-
djetja, na desni pa napis z naslednjo vsebi-
no: KAMPO, d.o.o., Ljubljana, Medenska 1
tel./ 061 51 056. Ob-43784

Priglasitveni list

Bačkai Emeše s.p., Resslova 2, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/2448/99, izdan dne 1. 12. 1999.
gnf-47516

Belci Ivan s.p., Veličane 5, Ivanjkovci,
priglasitveni list, opravilna št. 29-324/94,
mat. št. 5901951, izdan dne 6. 7. 1994.
gnj-47612

Berčon Franc, Spodnji Rudnik I/55, Lju-
bljana, obrtno dovoljenje, št. 30053 in od-
ločbo o obrtnem dovoljenju. gng-47390

Bezjak Marjan, Malečnik 23, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-6326/99,
izdan dne 15. 12. 1999. gnm-47459

Bitenc Roman s.p., Zoranina ulica 16,
Domžale, obrtno dovoljenje, št.
1894/1669/1995. gnn-47358

Burger Dušan, Cesta v Rožno dolino 28,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 20073 in
odločbo o obrtnem dovoljenju. gne-47442

Hočevar Alenka, Tyrševa 24, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-4822/96,
izdan dne 22. 7. 1998. gnb-47645

Knežević Dragoslav, Prištinska ulica 6,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-2375/98, izdan dne 26. 8. 1998.
gne-47592

Kolmanič Žuža, Stara Cerkev 65, Stara
Cerkev, priglasitveni list, opravilna št.
16-0351/94, izdan dne 16. 9. 1994.
gnj-47312

Krkoč Damijan, Gojače 28, Črniče, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
31302-0501, izdana dne 6. 3. 1995.
gnd-47493

Lazarevič Miodrag, Betnavska 26/c, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
04/2190/94, izdan dne 26. 10. 1994.
gnb-47524

Mohorko s.p., Dvorakova 4, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-2422/94,
izdan dne 30. 11. 1994. gnp-47385

Osojnik Lilijana s.p., Trg 29, Prevalje,
priglasitveni list, opravilna št. 45-917/99.
gnl-47285

Prajnc Vojko, Tiskarna Prajnc, Ul. kralje-
viča Marka b.š., Maribor, priglasitveni list,
opravilna št. 064-3594/95. gnt-47456

Rop Stanislav, Plitonijeva 13, Izola - Iso-
la, priglasitveni list, opravilna št.
13-1101-97, izdan dne 1. 7. 1997.
gnb-47345

Rožman Jože, Cesta v Jagodje 9, Izola -
Isola, priglasitveni list, opravilna št.
13-0919/95, izdan dne 20. 6. 1995.
gny-47497

Sedlanič Mladen, V. Vlahoviča 63, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6687-2000, izdan dne 23. 11. 2000.
gnh-47514
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Trontelj Vinko, Spodnje Duplice 5, Gro-
suplje, priglasitveni list, opravilna št.
09-0035/94, izdan dne 16. 3. 1994.
gnr-47279

Vončina Ferdinand, Spodnja Bela 1,
Preddvor, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 026598/0972/00-28/1995.
gnn-47458

Potne listine

Abdiji Agim, Razlagova ulica 14, Murska
Sobota, potni list, št. BA 734533, izdala UE
Murska Sobota. gnt-47552

Andročec Marijan, Ulica 7. avgusta 13,
Dob, potni list, št. BA 252233, izdala UE
Domžale. gni-47663

Arh Karlo, Triglavska cesta 58, Mojstra-
na, potni list, št. BA 963475, izdala UE
Jesenice. gne-47542

Avdyl Dema, Levčeva 24, Maribor, potni
list, št. BA 695047, izdala UE Maribor.
gns-47253

Benec Matevž, Andričeva ulica 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 708420, izdala UE
Ljubljana. gnl-47510

Bizjak Jože, Orehovo 27, Sevnica, potni
list, št. BA 851478, izdala UE Sevnica.
gnj-47362

Boh Martin, Adamičeva cesta 26, Gro-
suplje, potni list, št. BA 101723, izdala UE
Grosuplje. gng-47290

Boh Stanka, Adamičeva cesta 26, Gro-
suplje, potni list, št. BA 530306, izdala UE
Grosuplje. gnh-47289

Bojc Tomazini Renato, Gradnikove bri-
gade 33, Nova Gorica, potni list, št. BA
956379, izdala UE Nova Gorica.
gnx-47427

Borec Mateja, Preglov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 884625, izdala UE Ljublja-
na. gnm-47709

Borjanić Danijel, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 556087, izdala UE
Ljubljana. gnt-47652

Bratina Bernard, Letoviška pot 16, Por-
torož - Portorose, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 69726, izdala UE Piran.
gny-47422

Buh Janez, Stranska vas 31, Dobrova,
potni list, št. AA 937572, izdala UE Ljublja-
na. gng-47690

Cverle Luka, Senožeti 101, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. CA 35104, izdala UE
Ljubljana. gnu-47501

Čater Dušan, Frankovo naselje 170,
Škofja Loka, potni list, št. AA 149390, izda-
la UE Škofja Loka. gni-47388

Čater Nevenka, Puštal 15, Škofja Loka,
potni list, št. BA 422954, izdala UE Škofja
Loka. gnh-47389

Čorič Marjan, Celovška 287, Ljubljana,
potni list, št. BA 861043, izdala UE Ljublja-
na. gnz-47596

Črnak Gašper, Vevška cesta 17/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798059, izdala UE
Ljubljana. gns-47578

Črnak Iris, Vevška cesta 17/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 706787, izdala UE
Ljubljana. gnr-47579

Črnak Rajko, Vevška cesta 17/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 570053, izdala UE
Ljubljana. gnt-47577

Črnivec Vojko, Žeje 4, Duplje, potni list,
št. BA 144386, izdala UE Kranj.
gno-47682

Del Fabbro Borut, Bukovica 83, Volčja
Draga, potni list, št. BA 711043, izdala UE
Nova Gorica. gnr-47454

Delić Elvisa, Tekavčeva cesta 14, Šoš-
tanj, potni list, št. BA 495788, izdala UE
Velenje. gnx-47448

Dolinšek Blaž, Laze 16/c, Velenje, potni
list, št. AA 67611, izdala UE Velenje.
gnv-47550

Dominko Katarina, Golgovaške gorice
98, Lendava - Lendva, potni list, št. AA
79577, izdala UE Lendava. gnh-47314

Draksler Jože, Sv. Duh 76, Škofja Loka,
potni list, št. AA 655371, izdala UE Škofja
Loka. gnn-47733

Ekselenski Magdalena, Kupferdamm 82,
Hamburg, Nemčija, potni list, št. AA 203953,
izdala UE Koper, dne 2. 4. 1992. gnd-47693

Fajt Alan, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
potni list, št. BA 329926, izdala UE Nova
Gorica. gnk-47711

Fekonja Mirko, Center 128, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. BA 188853, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnm-47309

Fink Roman, Černelčeva cesta 4, Breži-
ce, potni list, št. BA 743691, izdala UE
Brežice. gne-47571

Fister Bojan, Knezova 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 144773, izdala UE Ljubljana.
gnj-47387

Frelih Tomaž, Britof 262, Kranj, potni list,
št. BA 564466, izdala UE Kranj. gnx-47548

Frumen Mitja, Log, Cesta na polje 7,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
182639, izdala UE Vrhnika. gnp-47414

Gorenc Robert, Planina 17, Kranj, potni
list, št. BA 717612, izdala UE Kranj.
gnh-47639

Habjan Urška, Pod gozdom, Cesta
III/22, Grosuplje, potni list, št. BA 517245,
izdala UE Grosuplje. gnr-47408

Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko, po-
tni list, št. BA 777715, izdala UE Nova Gori-
ca. gnj-47737

Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 105837,
izdala UE Nova Gorica. gnk-47736

Horvat Estera, Titova 20, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. AA 487301, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnw-47249

Jašič Jasmin, Litijska 112, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 707580, izdala UE Ljubljana.
gnp-47306

Jerčič Maja, Kovaška ulica 20, Muta,
potni list, št. BA 0843282, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnk-47636

Kamnik Bojan, Stržovo 33, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. AA 608480, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl-47610

Kandus Neli, Vrtin 71/d, Črniče, potni
list, št. BA 955833, izdala UE Ajdovščina.
gnl-47335

Keše Andrej, Rožna dolina, Cesta
VIII/27, Ljubljana, potni list, št. BA 589510,
izdala UE Ljubljana. gnx-47423

Klanjšek Matic, Zgornje Pirniče 38, Me-
dvode, potni list, št. BA 732479, izdala UE
Ljubljana. gnz-47346

Klavčič Petra, Mlakarjeva ulica 22, Kra-
nj, potni list, št. BA 594615, izdala UE Kra-
nj. gnc-47719

Kolenc Nastja, Ulica bratov Blanč 23,
Ljubljana, potni list, št. BA 684056, izdala
UE Ljubljana. gny-47572

Kos Marija, Zidanškova 4, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. BA 348349, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnq-47605

Kos Martin, Pokopališka cesta 1, Celje,
potni list, št. BA 273079, izdala UE Celje.
gnv-47725

Kozlović David, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
867505, izdala UE Koper. gnl-47714

Kozlović David, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 1109, izdala UE Koper. gnm-47713

Krepfl Marjana, Zlatoličje 32/b, Starše,
potni list, št. AA 569612, izdala UE Mari-
bor. gnp-47631

Kruh Peter, Sketova ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 529438, izdala UE Ljublja-
na. gnv-47600

Kuhar Gorazd, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 623501, izdala UE
Nova Gorica. gnl-47310

Kuhar Katja, Visoko 119/g, Visoko, pot-
ni list, št. BA 561574, izdala UE Kranj.
gne-47692

Kvas Jernej, Senožeti 46, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 666184, izdala UE Ljubljana.
gny-47647

Lamberger Janja, Cesta na Brdo 43, Lju-
bljana, potni list, št. AA 454508, izdala UE
Ljubljana. gnv-47475

Lazar Mirko, Ulica Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, potni list, št. AA 780370,
izdala UE Nova Gorica. gnj-47687

Leban Nina, Podbrdo 75, Podbrdo, pot-
ni list, št. BA 805134, izdala UE Tolmin.
gnp-47731
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Lekše Genovefa, Brestova ulica 19, Ce-
rknica, potni list, št. AA 490986, izdala UE
Cerknica. gnu-47601

Lovko Marko, Ul. heroja Marinclja 9, Ko-
čevje, potni list, št. AA 272131, izdala UE
Kočevje. gns-47728

Lozar Marino, Cankarjeva ulica 34, Nova
Gorica, potni list, št. BA 246330, izdala UE
Nova Gorica. gnd-47568

Magyar Daniela, Hotiza 39, Lendava -
Lendva, potni list, št. BA 723257, izdala UE
Lendava. gnq-47355

Mahmutović Elvir, Frankovo naselje 167,
Škofja Loka, potni list, št. BA 833493, izda-
la UE Škofja Loka. gnc-47644

Majcen Ciril, Beblerjev trg 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 247903, izdala UE Ljublja-
na. gnx-47398

Majcen Dominik, Savci 4, Sveti Tomaž,
potni list, št. AA 481263, izdala UE Ormož.
gnm-47588

Malenić Goran, Turšičev trg 6, Piran -
Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
145504, izdala UE Piran. gni-47688

Marić Ilija, Ulica XXXI. divizije 44, Kranj,
potni list, št. AA 797478, izdala UE Kranj.
gnd-47547

Marić Mara, Kolodvorska cesta 5, Ko-
čevje, potni list, št. AA 792078, izdala UE
Kočevje. gnz-47546

Masnec Jernej, Na trati 1, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. BA 705984,
izdala UE Žalec. gny-47697

Matić Jagoda, Petrov trg 7, Šempeter v
Savinjski dolini, potni list, št. BA 922755,
izdala UE Žalec. gni-47638

Miklavčič Ana, Letoviška pot 10, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 576780, izda-
la UE Koper. gng-47565

Motaln Anica, Cankarjeva 1, Zgornja Po-
lskava, potni list, št. AA 939572, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnt-47302

Mozetič Izidora, Bilje 195/a, Renče, po-
tni list, št. AA 199118, izdala UE Nova Gori-
ca. gnz-47421

Mozetič Izidora, Bilje 195/a, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 62702, izda-
la UE Nova Gorica. gnb-47420

Nanut Berlot Janja, Kromberk, Pavšičevo
naselje 16, Nova Gorica, potni list, št. CA
6422, izdala UE Nova Gorica. gnj-47566

Nerat Martina, Slomškova ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 197289, izdala UE
Ljubljana. gnn-47333

Novak Drago, Kraška ulica 1, Izola - Iso-
la, potni list, št. BA 762932, izdala UE Izo-
la. gne-47417

Ocepek Edvard, Planina 37, Kranj, potni
list, št. AA 166997, izdala UE Kranj.
gnu-47726

Ogrešević Mirsad, Steletova 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591320, izdala UE
Ljubljana. gnv-47500

Pelko Vincenc, Goveji dol 3, Krmelj, po-
tni list, št. AA 929229, izdala UE Sevnica.
gng-47640

Piščanc Aleksander, Volčja Draga 11/a,
Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št.
AI 33948, izdala UE Nova Gorica. gno-47311

Pivk Uroš, Levstikova 13, Idrija, potni
list, št. BA 964112, izdala UE Idrija.
gng-47365

Pleteršek Slavko, Šarhova ulica 108,
Maribor, potni list, št. AA 570553, izdala
UE Maribor. gnp-47256

Poldrugovac Maksimiljan, Resslova 7, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 115506, izdala UE Koper. gnh-47564

Postić Dušanka, Lucija, Fazanska ul. 8,
Portorož - Portorose, potni list, št. AA
500845, izdala UE Piran. gnp-47556

Prapertnik Bernarda, Tomšičeva 11, Slo-
venj Gradec, potni list, št. BA 132970, iz-
dala UE Slovenj Gradec. gnh-47689

Reher Anita, Hočko Pohorje 32, Hoče,
potni list, št. AA 857186, izdala UE Mari-
bor. gnq-47555

Remškar Irena, Log, Cesta na polje 7,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
387432, izdala UE Vrhnika. gnm-47413

Ruparčič Matic, Tugomerjeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 859930, izdala UE
Ljubljana. gnt-47677

Rus Slavko, Grič, Cesta III/3, Ribnica,
potni list, št. BA 863803, izdala UE Ribni-
ca. gnq-47705

Sakelšek Daniela, Juršinci 44/a, Juršin-
ci, potni list, št. AA 156796, izdala UE Ptuj.
gnw-47699

Salkič Senad, Stara ulica 2, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 208078, izdala
UE Koper. gnt-47527

Simčič Tatjana, Križ 35, Sežana, potni
list, št. AA 789748, izdala UE Sežana.
gnm-47334

Sladič Boštjan, Hrast pri Vinici 50, Vini-
ca, potni list, št. BA 628555, izdala UE
Črnomelj. gni-47363

Slapnik Mojca, Rožna dolina, Cesta
V/44, Ljubljana, potni list, št. BA 771931,
izdala UE Ljubljana. gnl-47410

Sluga Aaron, Ulica Bogomira Magajne
8, Izola - Isola, potni list, št. BA 763006,
izdala UE Izola. gni-47313

Stojnšek Ivan, Stranska 8, Maribor, pot-
ni list, št. BA 112884. gnh-47364

Struna Robert, Klečet 39, Žužemberk,
potni list, št. AA 404185, izdala UE Novo
mesto. gnf-47291

Šepec Marko, Kapele 24/a, Kapele, po-
tni list, št. BA 743558, izdala UE Brežice.
gns-47328

Tesić Savo, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 654398, izdala UE Ljublja-
na. gnt-47327

Toni Maja, Ig 5, Ig, potni list, št. BA
248748, izdala UE Ljubljana. gnj-47412

Trbanc Samo, Clevelandska 21, Ljublja-
na, potni list, št. BA 681700, izdala UE
Ljubljana. gnf-47666

Vasiljević Goran, Cankarjev drevored 21,
Izola - Isola, potni list, št. BA 763211, izda-
la UE Izola. gnv-47325

Vatovec Fabio, Pobegi, Cesta I. istrske
brigade 5, Koper - Capodistria, potni list,
št. BA 384366, izdala UE Koper.
gno-47336

Vegelj Dušan, Goropečnikova 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 841489, izdala UE
Ljubljana. gni-47338

Voglar Darko, Ul. Gorenjskega odreda
6, Kranj, potni list, št. AA 707797, izdala
UE Kranj. gnv-47400

Vučko Jožef, Razkrižje 13, Ljutomer, po-
tni list, št. BA 838488, izdala UE Ljutomer.
gnj-47337

Zajc Aleksandra, Rožna dolina, Cesta
I/13c, Ljubljana, potni list, št. BA 24030,
izdala UE Ljubljana. gng-47294

Zajc Lojze, Rožna dolina, Cesta I/13c,
Ljubljana, potni list, št. AA 532761, izdala
UE Ljubljana. gnf-47295

Zajec Viljem, Savska cesta 2, Lesce, po-
tni list, št. CA 21382, izdala UE Radovljica.
gnu-47251

Žvanut Tanja, Groharjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 93600, izdala UE Ljubljana.
gng-47740

Osebne izkaznice

Adamič Peter, Lavrica, Vrečarjeva ulica
12, Škofljica, osebno izkaznico, št.
245656. gnm-47434

Amarin Laila, Archinetova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 608. gnr-47604

Arvaj Marjan, Ravenska 81/a, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 118468. gnn-47558

Aubreht Marija, Lipje 22, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 76943. gns-47628

Baloh Karmen, Kokošnje 10/a, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 241281.
gnw-47324

Banović Sonja, Koseskega 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 328466.
gnc-47344

Benko Tanja, Ul. bratov Učakar 92, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 353968.
gnq-47580

Bergant Barbara, Litijska ul. 5, Domžale,
osebno izkaznico, št. 273594. gnk-47686

Bonča Marija, Podlimbarskega 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 17895.
gnk-47611
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Cibic Jasmina, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 259020. gnm-47534

Cipot Stanislav, Ulica Toneta Pleja 9,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 109062.
gnf-47316

Čakalić Bojan, Šolska ulica 20, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 173670.
gnz-47471

Čebulj Marija, Potrčeva 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 93932. gnq-47430

Drnovšek Samo, Groharjeva ulica 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 252804.
gnc-47444

Drozg Leon, Podgorci 95/a, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 390905. gnz-47321

Fajt Alan, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 181679. gnj-47712

Feiertag Jožefina, Betnavska 63/c, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 336997.
gnu-47255

Gorjup Friderik, Ulica 25. maja 20/a,
Prestranek, osebno izkaznico, št. 129855.
gno-47557

Gregorič Aljoša, Novo Polje, Cesta
XVI/22c, Ljubljana-Polje, preklic osebne iz-
kaznice, objavljen v Ur. l. RS, št. 6/2001.
gnq-47480

Grm Marija, Košenice 64, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 141957. gng-47715

Hajnrih Anica, Pod goroj 78, Ruše, ose-
bno izkaznico, št. 55869. gnp-47706

Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 287397. gnl-47735

Hriberšek Terezija, Škalske Cirkovce
6/a, Velenje, osebno izkaznico, št.
496663. gnx-47698

Jambor Barbara, Šercerjevo naselje 8,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
381692. gnw-47574

Jerman Josipina, Vanganel 1, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 241046.
gnc-47319

Jesenovec Valerija, Cesta 7. maja 19,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 576539.
gne-47667

Jesenšek Marija, Lakotence 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 84063.
gnp-47431

Kajfež Karol, Oražnova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429125. gnm-47659

Killough Nataša, Kozlovičeva 10, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
227617. gnk-47561

Kočevar Branko, Veliki vrh 37, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 92109.
gny-47447

Kočevar Dušanka, Šestova ulica 15, Me-
tlika, osebno izkaznico, št. 572345.
gnf-47341

Koman Ernest, Petrovičeva 27, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 73406. gnt-47402

Kramberger Ludvik, Lovrenc 111, Lov-
renc na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 301499. gnw-47599

Krnc Matej, Hrastov dol 10, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 261274.
gnm-47584

Lorger Lefterka, Bistriška cesta 60, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 340430.
gnj-47637

Maček Alojzij, Grajzerjeva 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 426865.
gnl-47660

Manfreda Zdenka, Tovarniška ulica 17,
Lesce, osebno izkaznico, št. 450256.
gnb-47320

Markan Kata, Miklavška ulica 50, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 2169 - za
tujca. gnv-47250

Markič Romeo, Vrtojba, Obmejna 16,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
165109. gnf-47691

Murtić Juso, Gregorčičeva 46, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 161871.
gng-47340

Oblak Marko, Drulovka 11/b, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 146506. gnw-47449

Ogrin Saša, Gustinčičeva ulica 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 351778.
gnt-47331

Olivieri Nerone, Krožna cesta 12, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 53917.
gnl-47685

Primožič Zvezda, Osp 25, Črni Kal, ose-
bno izkaznico, št. 547087. gni-47563

Ribić Zehida, Velika Rašna 13, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 200558.
gnf-47441

Rijavec Gregor, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64401.
gns-47353

Rogelj Ratko, Cankarjeva 30, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 558757.
gnf-47416

Rovšek Patricia, CZB 28, Litija, osebno
izkaznico, št. 409029. gnk-47511

Rozman Jurij, Dragočajna 16, Smled-
nik, osebno izkaznico, št. 197124.
gnj-47662

Rupnik Erik, Drenikova 18, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št. 69/2000. gnb-47695

Savić Božena, Pot na Fužine 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 286552.
gnq-47530

Selan Anica, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294672. gnz-47396

Sikošek Jure, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 332728.
gnh-47589

Slabe Stanislava, Cerkljanski vrh 1, Cer-
kno, osebno izkaznico, št. 160525.
gnm-47634

Srdarev Blažica, Šarhova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 220264. gno-47432

Stergulc Vesna, Klaričeva ulica 7/a, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
591437. gnd-47318

Strelec Jože, Ob ribniku 81, Maribor,
osebno izkaznico, št. 239605. gnd-47543

Šepec Marko, Kapele 24/a, Kapele,
osebno izkaznico, št. 335256. gnu-47326

Šinkovec Helena, O. Župančiča 30, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 29228. gnl-47635

Škrabl Janez, Zg. Laze 4, Loče pri Po-
ljčanah, osebno izkaznico, št. 314042.
gno-47632

Špiler Andrejka, Naselje heroja Maroka
9, Sevnica, osebno izkaznico, št. 320385.
gnl-47560

Šraj Anja, Vaneča 20/a, Puconci, oseb-
no izkaznico, št. 543701. gnh-47418

Štumpf Alenka, Iztoka Gaberca 4, Ver-
žej, osebno izkaznico, št. 262498.
gnx-47573

Tramšek Neža, Strmolska ulica 8, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 392066.
gnb-47595

Tušek Matej, Kajžar 61, Miklavž pri Or-
možu, osebno izkaznico, št. 193253.
gne-47317

Vauda Jožef, Zg. Hajdina 83/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 613999. gng-47315

Vesel  Marija,  Bohoričeva  11 , Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 107315.
gnp-47531

Vomer Marija, Ob gozdu 39, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
476430. gnc-47419

Zajec Viljem, Savska cesta 2, Lesce,
osebno izkaznico, št. 56024. gnt-47252

Zaveršek Peter, Bukovžlak 1, Teharje,
osebno izkaznico, št. 372834. gny-47472

Zemljak Elizabeta, Ul. 31. divizije 22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 3896.
gnk-47436

Zgonc Boris, Velika Hubajnica 2, Stude-
nec, osebno izkaznico, št. 61211.
gnl-47360

Vozniška dovoljenja

Ačimovič Jure, Peršonova 23, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39019, iz-
dala UE Ptuj. gnf-47616

Adamič Peter, Lavrica, Vrečarjeva ulica
12, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 92228, reg. št. 159990, izdala
UE Ljubljana. gnn-47433

Aljančič Urban, Spodnje Pirniče 24/g,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364648, reg. št. 204953, izdala UE
Ljubljana. gni-47463
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Babič Amelio, Tomšičeva 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
671, izdala UE Izola. gnh-47489

Babnik Klemenčič Jana, Poklukarjeva uli-
ca 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 892053, reg. št. 124427, izda-
la UE Ljubljana. gnp-47681

Baebler Jasna Marija, Levstikova ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811199, reg. št. 90669, izdala UE
Ljubljana. gno-47536

Baloh Karmen, Kokošnje 10/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1428905, reg. št. 35656, izdala UE Dom-
žale. gny-47322

Benedik Breda, Knape 9, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14626,
izdala UE Škofja Loka. gnx-47723

Bergant Debevec Metka, Na Klisu 21,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11432, izdala UE Vrhnika. gnh-47339

Bosnić Ramiz, Voduškova ulica 48, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1433683, reg. št. 31334, izdala UE
Ljubljana. gnm-47734

Brec Mladen, Dragonja 55, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11972, izdala UE Piran. gno-47257

Brezavšček Onorina, Bevkova 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2317, izdala UE Izola. gny-47272

Brezovnik Jerica, Vransko 75, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005548, izdala UE Žalec. gnx-47473

Brišar Alojzij, Gunceljska cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1419894, reg. št. 16389, izdala UE
Ljubljana. gnj-47437

Brus Tjaša, Staneta Žagarja 22/a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 8211082, reg. št. 2330, izdala UE Rado-
vljica. gnj-47512

Cesar Maja, Sr. vas 106, Srednja vas v
Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
900756, reg. št. 23526. gnk-47261

Dacar Sebastijan, Breg ob Savi 28, Ma-
včiče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1468892, reg. št. 51226, izdala UE Kra-
nj. gnx-47323

Detiček Miha, Ažmanova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453199, reg. št. 192022, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-47606

Dmitrović Todor, Subotiška 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
318063, reg. št. 2823, izdala UE Velenje.
gnf-47541

Domitrović Maja, Pot na goro 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418829, reg. št. 236746, izdala UE Ljub-
ljana. gns-47603

Drab Veronika, Dobrava 39, Otočec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 173109,
izdala UE Ljubljana. gni-47263

Drnovšek Samo, Groharjeva ulica 16,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18087, izdala UE Kamnik.
gnd-47443

Fekonja Miran, Cvetkovci 75, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGEFHA, reg. št.
1456, izdala UE Ormož. gnp-47506

Ferek Milan, Podgora pri Dolskem 26,
Dol pri Ljubljani, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 91/2000.
gnd-47597

Florjančič Agneza, Podlubnik 23, Škof-
ja  Loka,  vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,
št. 24423, izdala UE Škofja Loka.
gnd-47593

Frelih Martina, Kocenova ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103260, reg. št. 212654, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-47394

Frntić Franjo, Glinškova ploščad 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433766, reg. št. 146043, izdala UE Ljub-
ljana. gns-47653

Gagić Miroslav, Visoče 5, Planina pri Se-
vnici, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1886, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-47538

Gajži Štefan, Petišivci, Petišovska ul. 28,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11337, izdala UE Lendava.
gnk-47361

Gerbec Aleksander, Zali breg 12, Dob-
rovo v Brdih, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2000 in
9/2000. gno-47482

Glamočanin Velimir, Lokovica 100/b,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1012497, reg. št. 134543, izdala UE
Ljubljana. gnm-47359

Gorjup Friderik, Ul. 25. maja 20/a, Pre-
stranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10917, izdala UE Postojna. gnj-47562

Gregorič Aljoša, Novo Polje, Cesta
XVI/22c, Ljubljana-Polje, preklic vozniške-
ga dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
6/2001. gnr-47479

Gulja Tanja, Cesta Istrskega odreda 2,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 19854, izdala UE Koper.
gng-47490

Hanžeković Franc, Ključarovci 36, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 10112, izdala UE Ljuto-
mer. gny-47522

Hlede Kristjan, Kojsko 10/a, Kojsko, vo-
zniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gni-47513

Horvat Boštjan, Strehovci 47, Dobrov-
nik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 11426, izdala UE Lendava.
gnw-47549

Horvat Natalija, Leskovec 1/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44090. gny-47301

Hrastnik Nada, Vincarje 37, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22216, izdala UE Škofja Loka. gni-47738

Hrobat Robert, Tabor 13, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 830809, reg.
št. 11563, izdala UE Ajdovščina. gnq-47305

Hudarin Mira, Trg revolucije 10/a, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7397, izdala UE Trbovlje. gnd-47518

Ipavec Nina, Pod gradom 1/a, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15220, izdala UE Vrhnika.
gnw-47299

Jager Andrej, Škapinova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32120.
gng-47544

Jager Andrej, Vrbno 17, Šentjur, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11591,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnv-47700

Jelenič Marjan, Jablance 10, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 9706. gnf-47470

Jovanovski Vladimir, Snebersko nabrež-
je 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 652917, reg. št. 108166, izda-
la UE Ljubljana. gnu-47426

Kaluža Stanislav, Šercerjeva 7, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 4586, izdala UE Ilirska Bistrica. gnt-47727

Kante Cvetko, Cankarjeva 22, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gng-47515

Katona Igor, Hrenova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970637, reg. št. 190694, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-47676

Kelih Ivan, Dacarjeva 20, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 417389,
reg. št. 9420. gnb-47270

Kemperle Daniel, Podgorje 122, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15659, izdala UE Kamnik. gnr-47729

Kirbiš Nataša, Moškanjci 114, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
102561, izdala UE Maribor. gnj-47487

Kladnik Alenka, Gostičeva 36, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503905, reg. št. 27299, izdala UE Domža-
le. gny-47247

Klobučar Andrej, Smrečnikova 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21584, izdala UE Novo mesto. gnv-47625

Klobučar Natalija, Smrečnikova 36, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23542, izdala UE Novo mesto. gnx-47623

Kmet Dušan, Drganja sela 80, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 169,
izdala UE Novo mesto. gno-47507

Kmetec Anton, Slovenja vas 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1129,
izdala UE Ptuj. gnc-47519

Knez Bojan, Cesta v Šmartno 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
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1051602, reg. št. 202973, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-47585

Kokol Matej, Krčevina pri Ptuju 78, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 38418,
izdala UE Ptuj. gnv-47275

Koler Tanja, Sp. Ščavnica 4, Gornja Ra-
dgona, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg.
št. 12284, izdala UE Gornja Radgona.
gni-47488

Kolmanko Ines, Dražgoška 6, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1122726, reg. št. 47382, izdala UE Kranj.
gnt-47502

Kovačić Nataša, Šentjungert 35, Šmart-
no v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 46615. gnx-47598

Koželj Ervin, Florjan 65, Šoštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15691, izdala UE Velenje. gnj-47641

Kranjc Janez, Notranjska 16, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3556, izdala UE Cerknica. gnr-47404

Krnc Matej, Hrastov dol 10, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1361683, reg. št. 22022, izdala UE Gro-
suplje. gnn-47583

Kuhelj Miha, Jakčeva ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352393, reg. št. 190184, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-47409

Kunc Žiga, Visoko 134, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001224247,
reg. št. 49404, izdala UE Kranj. gns-47503

Kužel Iztok, Podlubnik 162, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25269, izdala UE Škofja Loka. gni-47288

Kvas Jernej, Senožeti 46, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
999000, reg. št. 125849, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-47649

Lajkovič Milena, Ježa 57, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 689720, reg.
št. 38390, izdala UE Ljubljana. gnc-47594

Laposki Adem, Ulica Sv. Petra 13, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11412, izdala UE Izola. gne-47467

Lee Barbara, Kaminova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455298, reg. št. 222877, izdala UE Ljub-
ljana. gng-47669

Lekše Genovefa, Brestova ulica 19,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
reg. št. 8739, izdala UE Cerknica.
gnt-47602

Lenarčič Sabina, Litijska cesta 150, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042165, reg. št. 167450, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-47535

Lipičar Cvetka, Kal nad Kanalom 78, Kal
nad Kanalom, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnr-47379

Luhtar Suzana, Križevci 19, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. 35302.
gnq-47380

Lukač Alojz, Bakovci, Panonska 30, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
19567. gnp-47381

Malenič Goran, Turšičev trg 6, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
13095, izdala UE Piran. gnc-47469

Mandič Milan, Volaričeva 26, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9412,
izdala UE Postojna. gnt-47627

Manfreda Zdenka, Tovarniška ulica 17,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1162709, reg. št. 5157. gne-47267

Marić Gabrijela, Stresova ulica 13/a, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S 192265,
izdala UE Tolmin. gnj-47462

Masnec Jernej, Na trati 1, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1383462, izdala UE Žalec. gnz-47696

Melaher Jožef, Pavlova vas 34, Pišece,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13420,
izdala UE Brežice. gne-47367

Mesec Marija, Zaplana 24, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1639, iz-
dala UE Vrhnika. gnn-47633

Mežek Miran, Žirovnica 107, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 1386493, izdala
UE Jesenice. gnb-47620

Mihajlović Saša, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369770, reg. št. 235266, izdala UE
Ljubljana. gns-47428

Mlekuž Jani, Kajuhova 6, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BAGH, reg. št.
26436. gng-47465

Mohar Zlatka, Gubčeva 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045451,
reg. št. 35758, izdala UE Kranj.
gnx-47348

Mrvar Jana, Kovorska cesta 1, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5346,
izdala UE Tržič. gnd-47368

Muha Barbka, Viška cesta 69/c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731404, reg. št. 178796, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-47683

Mujakić Zlatko, Kočna 21/b, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
668362, izdala UE Jesenice. gnz-47446

Mužinič Tanja, Obala 23, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
8955, izdala UE Piran. gnn-47508

Namar Karmen, Vojkova 23, Kanal, voz-
niško dovoljenje. gnw-47274

Nemet Gregor, Ob Koprivnici 68, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383023, reg. št. 46770. gnp-47356

Novak Ludvik, Smrjene 56/c, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
199878, reg. št. 9379, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-47499

Obid Alojzija, Brinje 23, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

482983, reg. št. 84220, izdala UE Ljublja-
na. gnm-47259

Ogrin Saša, Gustinčičeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418798, reg. št. 185660, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-47330

Ošabnik Boštjan, Bertoncljeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1497468, reg. št. 48998, izdala UE Kranj.
gnv-47525

Ovijač Jaka, Polje pri Vodicah 23, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1166234, reg. št. 188566, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-47403

Pančur Ksenija, Bezina 11, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3817. gnm-47384

Pavić Vanda, Chengdujska cesta 8, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273432, reg. št. 33714, izdala UE Dom-
žale. gng-47590

Pavlović Branislav, Zadobrova 9, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
41287, izdala UE Celje. gnk-47586

Pegan Katarina, Bazoviška 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
42947 - II duplikat, izdala UE Koper.
gne-47517

Pelko Mirko, Zrinjskega cesta 5/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244432, reg. št. 133047, izdala UE Ljub-
ljana. gns-47453

Perc Aljaž, Šedina 9/b, Dramlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12365,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-47369

Peršolja Leban Vesna, Šmartno 90, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37402, izdala UE Nova Gorica. gnz-47246

Petek Andrej, Ul. 5. prekomorske briga-
de 9, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41939, izdala UE Ptuj. gnv-47650

Peterzol Lilia, Proletarske brigade 18,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2188, izdala UE Izola. gns-47278

Pintarič Milan, Ulica Tatjane Odrove 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35607, izdala UE Ptuj. gny-47622

Pirec Bogdana, Marušičeva 9, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12839, izdala UE Piran. gnm-47684

Pirš Brigita, Gubčeva ulica 2, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 594097,
izdala UE Litija. gnw-47724

Pivek Pavel, Aličeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481885, reg. št. 744, izdala UE Ljublja-
na. gne-47567

Plahuta Rado, Trojarjeva 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
474191, reg. št. 19159, izdala UE Kranj.
gnn-47258

Podgoršek Vlado, Apače 99, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
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kat. BFGH, št. 19992, izdala UE Ptuj.
gnr-47629

Polanc Leon, Cesta v Debro 66, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1144066, izdala UE Laško. gni-47438

Polanec Bogomir, Krapje 59/a, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4424,
izdala UE Ljutomer. gnu-47626

Praprotnik Matej, Razgledan ul. 38, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8233, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnd-47343

Pureber Janez, Košenice 29, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 115, izdala UE Novo mesto. gnf-47466

Radič Tomaž, Trg revolucije 2/a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11550, izdala UE Trbovlje. gnx-47248

Raduha Boštjan, Banovci 29, Veržej, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
9976, izdala UE Ljutomer. gne-47617

Rant Peter, Pokopališka ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285734, reg. št. 177223, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-47245

Rastoder Edis, Osenjakova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1189403, reg. št. 219697, izdala UE Ljub-
ljana. gne-47717

Raušl Franc, Tonijeva ulica 6, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
676372, reg. št. 7030, izdala UE Ljublja-
na. gnw-47674

Renko Adela, Ravne 3, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 308260, izdala
UE Zagorje. gnj-47587

Ritonja Igor, Graška cesta 12/a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293355, izdala UE Litija. gnv-47425

Rituper Boštjan, Pečarovci 21, Mačkov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 35809.
gnd-47618

Rojko Robert, Mala nedelja 59, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10977, izdala UE Ljutomer. gnu-47276

Saje Mitja, Jakopičeva ulica 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193357, reg. št. 216718, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-47405

Selan Anica, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
294528, reg. št. 84519, izdala UE Ljublja-
na. gnb-47395

Senjur Nataša, Dergomaška ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212655, reg. št. 221140, izdala UE
Ljubljana. gns-47703

Sever Martina, Cesta 47, Ajdovščina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306176, reg. št. 15854, izdala UE Ajdov-
ščina. gnr-47329

Simšič Tanja, Planina 197, Planina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13151, iz-
dala UE Postojna. gnv-47375

Sitar Katja, Dvorski trg 6, Preddvor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307111, reg. št. 51156, izdala UE Kra-
nj. gnk-47461

Stakne Izidor, Zgornje Gorče 11, Bras-
lovče, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1346649, izdala UE Žalec. gnu-47701

Strah Stanislava, Višnarjeva ulica 5, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135705, reg. št. 7083, izdala UE Ljublja-
na. gnf-47391

Suša Robert, Ul. Matije Blejca 12, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18113, izdala UE Krško. gno-47732

Ščerbič Vladimir, Dolnja Bistrica 36/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14936, izdala UE Lendava. gns-47357

Šegula Zdenka, Gregorčičeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
114904, reg. št. 1628, izdala UE Kranj.
gnx-47273

Šoštar Petra, Kotlje 214, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8089,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnk-47386

Špiler Andrejka, Naselje heroja Maroka
9, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1141783, reg. št. 7833. gnm-47559

Terplan Darko, Vaneča 55/a, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 38976.
gnl-47460

Tešić Savo, Maroltova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 60366,
reg. št. 164533, izdala UE Ljubljana.
gny-47297

Trunk Rajko, Mlinska pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446781, reg. št. 1687, izdala UE Ljublja-
na. gne-47392

Ubiparipović Miljan, Smrekarjeva 59,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8518, izdala UE Izola. gns-47378

Umek Dragica, Cesta na Markovec 1/c,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 28156, izdala UE Koper.
gnt-47377

Urbanija Kotar Mojca, Ljubljanska cesta
108, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 32294, reg. št. 17442, izdala
UE Domžale. gnf-47591

Valenčič Matej, Prijateljeva ulica 16, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163702, reg. št. 219138, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-47739

Velkaverh Dušan, Čebelarska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513949, reg. št. 71163, izdala UE
Ljubljana. gnm-47484

Velkavrh Andjelka, Vir, Kuharjeva 11, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
603719, reg. št. 16935, izdala UE Domža-
le. gnn-47658

Velnar Miloš, Glagoljaška 1/b, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 11682, izdala UE Koper. gnf-47716

Vidrih Tomaž, Goriška cesta 4, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
831138, reg. št. 4673, izdala UE Ajdovšči-
na. gnc-47619

Vukadinović Tanja, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342821, reg. št. 230616, izdala UE
Ljubljana. gnk-47411

Zabukovnik Marjan, Polzela 143/c,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. S 319119, izdala UE Žalec.
gnz-47621

Zagorc Marjan, Potočnikova 9, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7614, izdala UE Škofja Loka. gnx-47298

Zajc Lojze, Rožna dolina, Cesta I/13c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1095980, reg. št. 45066, izdala UE
Ljubljana. gne-47296

Zalesnik Boža, Črneče 125, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5075. gnh-47439

Zupančič Barbara, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234537, reg. št. 223568, izdala UE
Ljubljana. gnm-47609

Žigman Alojz, Zagon 28, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2228.
gnh-47264

Žitek Zmago, Drobtinci 6, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13110,
izdala UE Gornja Radgona. gnk-47486

Žlebnik Tomaž, Moškričeva ulica 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250695, reg. št. 2371, izdala UE Ljublja-
na. gnd-47643

Zavarovalne police

AVTOCENTER ZANIČ D.O.O., Trg Alfo-
nza Šarha 12, Slovenska Bistrica, zavarova-
lno polico, št. 296567, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gny-47526

Bister Barbara, Lamutova 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 037286, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-47673

Hiti Jožef, Miteno 3, Nova Vas, zavaro-
valno polico, št. 0516967, izdala zavarova-
lnica Adriatic. gnc-47269

Hočevar Jože, Dolenjska cesta 327,
Škofljica, zavarovalno polico, št. AO
00101327779, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnc-47694

Malešević Joka, Jakčeva ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101296966,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-47393

Mohar Zlatka, Gubčeva 5, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 937074, izdala zavarova-
lnica Tilia. gnb-47370

Olivieri Nerone, Krožna cesta 12, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
0851727. gnx-47648
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Pavlovič Andrejka, Bušeča vas 9, Cer-
klje ob Krki, zavarovalno polico, št. 239301.
gnu-47376

Sok Ivanka, Zamušani 29/c, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 302406, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnz-47371

Sokolić Tomo, Potrčeva 44, Ptuj, zava-
rovalno polico, št. 345339, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gns-47528

Teležar Ana, Nova pot 4, Brezovica pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 0738519,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-47342

Tomšič Aleš, Ižanska cesta 171, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 363583, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-47668

Zalaznik Brigita, Pot čez gmajno 100,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 787497,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-47300

Zvir Bernarda, Šentjanž 25, Rečica ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 285283, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnr-47704

Žunič Marjeta, Ob težki vodi 1, Novo
mesto, zavarovalno polico, št.
00201037184. gnz-47271

Žužek Matjaž, Podklaka 7, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 0880746, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnd-47468

Spričevala

Ahačič Tomaž, Podljubelj 46, Tržič, in-
deks, št. I/1734 leto izdaje 1984/85.
gnx-47523

Batinić Igor, Ziherlova ulica 39, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1995. gno-47607

Bizjak Doroteja, Gerbičeva ulica 10, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje frizerske šole, izdano leta 1996.
gnn-47533

Ćejvanović Jasna, Zaloška cesta 83, Lju-
bljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje agroživilske šole, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnk-47661

Debelak Uroš, Ulica Franja Žagarja 4,
Šentjur, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998 in 2000. gnj-47537

Denac Darja, Ul. Marije Drakslerjeve 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce, izdano leta 1979, izda-
no na ime Kovačič Darja. gnw-47474

Dessardo  Antonia,  Vignole  5,  Portorož
- Portorose, spričevalo o končani Trgovski
šoli v Izoli, izdano leta 1992. gnc-47494

Drobič Zoran, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gostinske in turistične šole Bled, izda-
no leta 1994. gnn-47483

Eržen Teja, Seničica 23, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje medicinske šole,

izdano leta 1981, izdano na ime Plos Teja.
gny-47397

Ferleš Gvido, Barjanska cesta 4, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, št.
550-1977/78, izdano leta 1978.
gns-47478

Gagović Ratomir, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ko-
vinarske šole v Domžalah, izdano leta 1982.
gnv-47350

Grm Anton, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole
Milana Majcna, izdano leta 1978.
gny-47672

Hace Aleš, Ljubljanska 84, Domžale, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektroteh-
niške šole v Ljubljani, izdano leta 1987 in
1988. gnl-47710

Hižar Željko, Vriskova 22, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Avtomehanične
šole v Celju, št. 6699. gng-47540

Hočevar Andrej, Hinje 24, Hinje, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Srednje kmetijske
šole Novo mesto, izdano leta 1989, 1990
in 1991. gnu-47401

Hranjec Polonca, Albrehtova ulica 18,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Gi-
mnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnp-47581

Iljaš Andrej, Dečno selo 45, Artiče, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole Krško, izda-
no leta 1992. gnf-47491

Janežič Boštjan, Rožna dolina 26, Gro-
suplje, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Ljubljani. gns-47407

Janežič Marko, Arnače 18/a, Velenje,
diplomo Centra srednjih šol, smer kovinar-
stvo in strojništvo, strojni tehnik, izdana leta
1988. gnt-47352

Karajkovič Jasna, Kosovelova 23, Izola -
Isola, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Vojka Šmuc, izdano leta 1993 do 2000.
gnb-47445

Kavčič Franc Jožef, Prešernova 25, Dor-
nberk, potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za šo-
ferja motornih vozil, izdal Strokovni izobraže-
valni center za voznike motornih vozil Ljublja-
na Ježica, izdano 16. 12. 1970. gnz-47675

Koković Predrag, Plešičeva ulica 25, Lju-
bljana, diplomo Srednje šole za elektroene-
rgetiko v Ljubljani, izdana leta 1985.
gnp-47656

Kotlušek Barbara, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje Vz-
gojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izda-
no leta 2000. gnb-47624

Kotnik Andreja, Tolsti vrh 103, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Poklicne
gostinske šole - ŠC Slovenj Gradec, izdano
leta 1998. gnl-47260

Kranjc Matjaž, Šujica 77/a, Dobrova, sp-
ričevalo od 1 do 4. letnika SŠTS Franc Le-
skošek Luka v Ljubljani (indeks).
gnw-47349

Kristofić Marjeta, Modrinjakova ulica 3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru,
izdano leta 1995. gno-47657

Krošelj Nataša, Jakopičeva ulica 2, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za zdravstvo in farmacijo v Ljubljani,
izdano leta 1983. gnq-47730

Lapajne Tibor, Agrokombinatska cesta
11, Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1993.
gno-47532

Lesičar Polonca, Cankarjeva 7, Sevni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Celje, št. 54/82-29, izdano leta 1982,
izdano na ime Žičkar Polonca. gni-47492

Masten Danica, Bukovica 85, Volčja Dra-
ga, potrdilo o strokovni usposobljenosti za
prodajalca, izdano leta 1994. gno-47307

Mejaš Mihaela, Zaloka 2, Šentrupert, sp-
ričevalo 1. letnika Gostinske šole.
gnq-47455

Meško Robert, Dušana Kvedra 8, Vele-
nje, indeks, izdal Center srednjih šol Vele-
nje leto izdaje 1988/89. gng-47440

Očkerl Karel, Spodnji stari grad 6, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika Poklicne srednje
šole Krško, izdano leta 1971. gnr-47654

Pejić Ivo, Podvine 13, Zagorje ob Savi,
spričevalo Srednje rudarske šole v Zagorju,
poklic rudar kopač. gns-47303

Pelko Vanessa, Visoko 8, Visoko, spri-
čevalo OŠ Helena Puhar Kranj, izdano leta
1995. gnt-47277

Perko Tatjana, Valburga 29, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1976, izdano
na ime Zorman Tatjana. gnq-47280

Petek Boštjan, Hardek 28, Ormož, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj, št.
45/95. gnh-47614

Plut Janez, Slance 1, Teharje, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje komercialne
šole v Celju, dislocirani oddelek Slovenske
Konjice, izdano 22. 10. 1979. gnz-47521

Poje Jovičić Nataša, Gornji Rudnik, Ce-
sta II/20, Ljubljana, potrdilo o strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo leta 1992
na ime Poje Nataša. gno-47332

Ponjević Edis, Tbilisijska ulica 24, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1996.
gnp-47481

Potisek Robert, Trg na stavbah 15, Liti-
ja, diplomo Zasavskega srednješolskega ce-
ntra Miha Marinko - Srednja šola kovinsko
strojne usmeritve Trbovlje, izdana leta 1990.
gnt-47477

Potisek Robert, Trg na stavbah 15, Liti-
ja, preklic diplome, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 9/2001. gnu-47476

Primc Vinko, Dvor 51, Dvor, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole v
Novem mestu, izdano leta 1979/80 in
1980/81. gnr-47304
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Ravnikar Barbara, Carja Dušana Ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Vide Janežič Poljane Ljubljana, št.
D 104-78, izdano leta 1978, izdano na ime
Peternelj Barbara. gno-47382

Ritlop Nada, Naselje Ljudske pravice 33,
Murska Sobota, spričevalo EŠ, izdano leta
1956/57, 1957/58, 1958/59 in
1959/60. gnu-47351

Rot Gregor, Cankarjeva 16, Nova Gorica,
spričevalo 2. letnika Gimnazije v Novi Gorici,
Šolski center Nova Gorica. gnh-47539

Rous Gorazd, Krška vas 2, Krka, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole, izdano leta 1992.
gnr-47529

Seferaj Avdyl, Spodnji Hotič 22/b, Litija,
indeks, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani. gnn-47608

Simić Zvjezdana, Jožefinska cesta 9,
Duga Resa, Hrvaška, spričevalo 2. letnika
Srednje šole Črnomelj, izdano leta 1997.
gnb-47570

Skok Helena, Splitska 41, Velenje, spri-
čevalo 2., 4. in 5. letnik Šole za gospodi-
njske storitve. gnr-47254

Šalamun Andrej, Trg revolucije 6/a, Tr-
bovlje, indeks, št. 01097477, izdala Peda-
goška fakulteta. gno-47282

Šavle Dolores Klinec, Na Pristavi 20, Še-
mpeter pri Gorici, diplomo Šole za prodaja-
lce v Novi Gorici. gnb-47520

Škerjanc Kristjan, Reška cesta 5, Kozi-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in
1996. gnu-47576

Štabej Jožica, Kamniška graba 6, Kam-
nica, spričevalo o končani OŠ v Sloven-
skih Konjicah, izdano leta 1976.
gnv-47575

Talić Elvedina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farma-
cijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
gno-47707

Temčuk Mihajlo, Topniška 27, Ljublja-
na, diplomo Poklicne gradbene šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1977. gnr-47679

Trošt Olga, Orehovica 31, Podnanos,
spričevalo 4. letnika Tehnične kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1977, izdano na
ime Kodelja Olga. gnj-47266

Verbič Helena, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1980 in 1981, izdano na ime Kajzar Marija.
gnz-47450

Zupančič Boštjan, Na klancu 11, Vrhni-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1994.
gnx-47498

Žerar Marina Kovačič, Topole 20, Ro-
gaška Slatina, spričevalo Srednje tekstilne
šole, izdano leta 1982 in 1983.
gnk-47286

Ostali preklici

Aganović Almedir, Cesta na Markovec
7, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnn-47383

Alessio Ruža, Seča 192, Portorož - Por-
torose, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1181816. gnn-47283

Avtohiša Rutar, Slap ob Idrijci 38, Slap
ob Idrijci, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1247632.
gny-47372

Bitenc Roman, Zoranina ulica 16, Dom-
žale, vpisni list za čoln, št. 1193,
02/03-1345/78, izdano 7. 7. 1978.
gnu-47551

Bjelančević Nataša, Preglov trg 13, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnd-47718

Delanović Vahid, Vrhovci, Cesta XXII/14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-47452

INŠPEKTORAT RS ZA KMET.,GOZDA-
RSTVO,, Parmova 33, Ljubljana, službeno
izkaznico za opravljanje inšpekcijskega na-
dzora gozdarskega inšpektorja Omerzu Jo-
žeta, št. G010, izdana 26. 7. 1996.
gng-47665

Ivanuša Robert, Kerenčičev trg 5, Or-
mož, licenco, št. 785/3107/ZR49/1997
za vozilo Fiat MB 15-27R/190-33.
gnx-47373

Jelinčič Branko, Ob Hublju 3, Ajdovšči-
na, delovno knjižico, reg. št. 13358 - dupli-
kat. gng-47615

Jerak Egon, Hrvatini 111, Ankaran - An-
karano, prometno dovoljenje. gnq-47630

Kalan Branko, Cegelnica 39/a, Naklo,
delovno knjižico. gnl-47664

Kamenšek Mladen, Hrastje 67, Kranj,
delovno knjižico. gnn-47308

Koković Predrag, Plešičeva ulica 25, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnq-47655

Komel Jurij, Pod gričem 1, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 18960310,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnl-47485

Kotnik Lucija, Na Šancah 74, Ravne na
Koroškem, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0200014.
gnb-47495

Kovač Jožef, Černelavci, Pušča 123,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
42889, ser. št. 239522, izdala UE Murska
Sobota. gnj-47262

Kužina Simon, Goriška ulica 6, Celje,
delovno knjižico. gno-47582

Ledinek Peter, Legen 66/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, delovno knjižico. gni-47613

Lenassi Matej, Pobeška 54, Koper - Ca-
podistria, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0259768.
gnm-47284

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Tol-
stojeva 63, Ljubljana, licenco za opravlja-
nje javnega prevoza stvari v notranjem pro-
stem cestnem prometu št. 3273/103, za
vozilo IVECO 80 E 15, z reg. št. MB
N7-780, licenca se glasi na Mariborsko
mlekarno d.d., Osojnikova ul. 5, Maribor.
gnb-47670

Majerič Dragoslav, Branoslavci 25, Lju-
tomer, delovno knjižico, reg. št. 4111, iz-
dala UE Ljutomer. gnv-47504

Makuc Marija, Luize Pesjakove 14, Lju-
bljana, vozno karto, št. 160 s 100% popu-
stom, izdal LPP. gnc-47569

Marinšek Diana, Celovška 125, Ljublja-
na, delovno knjižico, izdala UE Tolmin, na
ime Spahić. gnp-47281

Markrab Mateja, Topniška 42, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18000007, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnh-47464

Mastinšek Drago, Cesta na Roglo 9/a,
Zreče, certifikat za prevoz nevarnega blaga,
št. 009304, izdano 10. 5. 1997.
gns-47553

Matijaško Nenad, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-47347

Pagon Urška, Hotavlje 4, Gorenja vas,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojite-
ljska šola in gimnazija Ljubljana. gnb-47720

Paulus Stanislav, Partizanska c. 23/a,
Škofja Loka, potrdilo za vožnjo čolnov, št.
07/13-368/75. gno-47457

Polšak Bojan, Drapšinova 17, Celje, de-
lovno knjižico. gnb-47545

Popov Slobodan, Rožna dolina, Ul. 25.
maja 5, Nova Gorica, delovno knjižico.
gnz-47496

Pucko Milena, Velika Polana 18, Velika
Polana, delovno knjižico. gnt-47702

Radšel Tomaž, Suhadole 42/a, Komen-
da, študentsko izkaznico, št. 18930420,
izdala Filozofska fakulteta. gnq-47505

Rajh Angela, Bučečovci 20, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št. 2842,
reg. št. 641932, izdala UE Ljutomer.
gng-47265

Repar Mihaela, Ig 187/a, Ig, delovno
knjižico. gnw-47399

Rijavec Gregor, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19340689, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-47354

Schwarz Dragan, Erjavčeva cesta 25,
Ljubljana,  potrdilo  o  opravljenem  pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu.
gnw-47424

Simonič Edvard, Tržaška 36, Postojna,
delovno knjižico. gnd-47268

Sirk Manuel, Bežkova 10, Koper - Ca-
podistria, ADR, št. 013231 - za prevoz ne-
varnih snovi, izdalo MNZ RS, dne 29. 1.
1999. gnm-47509
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Skerget Simona, Ziherlova 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006402, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gng-47415

Šljivar Jasmina, Goričica 1, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 18990316, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnz-47671

Šolaja Draženko, Brodarska ulica 8, Liti-
ja, delovno knjižico. gnp-47435

Šteharnik Tadeja, Topniška 45, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19353886,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-47451

Švigelj Karmen, Cesta pod Tičnico 16,
Rakek, študentsko izkaznico, št. 0675, iz-

dala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gns-47678

Tajnik Venčeslav, Kersnikova 14, Vele-
nje, delnice KRS Velenje, št. 020505,
020506, 020507, 020508, 020509,
020510 in 020511. gnj-47287

TRANSPORT KOVAČIČ, Grm 12, Treb-
nje, licenco, št. 004774/4443 - ZR67/1997
za vozilo Renault 340 18D z reg. tablico NM
S3 801, izdala OZS. gnz-47646

Tratenšek Anton, Zoisova 1, Celje, delo-
vno knjižico. gnn-47708

Turk Stašo, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22047850, izdala
Fakulteta za šport. gny-47722

Udovič Bojan, Unec 79, Rakek, izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozi-
la, št. B 0052520. gnz-47721

VIGRAD d.o.o., Cesta na Ostrožno 101,
Celje, kopijo licence za prevoze, št.
0000249/21 za tovorno vozilo TAM 130 T
11B, reg. št. CE 45-23M, izdana 27. 11.
1997. gne-47642

Zadravec Maksimiljan, Cuber 17/e, Lju-
tomer, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1036996. gnw-47374

Zupan Erman Dunja, Malgajeva ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-47406

Žvab Vlasta, Vena Pilona 14, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnu-47651
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